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Başbakanımız ve 
. Ekonomi 

bakanımız izmirde 
8 ·· ·· k tezahürlerle uyu .. 
karşılanan ınönu ve 
ceıaı savar umanda 

tetkikler yaptılar ------· 
İzmir, 22 (A. 

A.) - Başbakan 

İsmet İnönü be
raberleııinde Eko
nomi Bakanı B. 
Celal .Bayar ve di
ğer zatlar olduğu 
halde saat 15.30 da 
Ege vapuru üe 
şehrimize gelmiş

lerdir. Vali ve 
Parti Başkanı B. 
Fazlı Güleç ve 
belediye reisi Dr. 
Behçet Uz Başba
kanı törenle kar
ştlamışlardrr. Baş

bakan vapurdan 
iner inmez ken
dilerini karşılr
yanJarın ellerini 

lzmir limanı üzerin
de tetkikler yap.maya 
ba§layan Ba§bakanı
mız ismet lnönü ve 
Ekonomi Bakarıımız 

B. Celal Bayar 

ayrı ayrı sıkarak 
iltifatta bul un
muşlardır. Rıhtı
ırıa ayak basan 
İ&met lnönü bü
tün Kordonu kap· 

ltyan halkın şid- B ba 
detli alkışlariyle karşdanm~ş ve . aş · • 

k 1 
ak Gazi konagına gıtmış· 

an yaya o ar . d Baş· 
lerdir. Bir müddet istırahat e. e;akanı 
bakan beraberlerinde Ekonoını 

1 olduğu halde Buca'da Kültür Bakan ı· 

Gündelik 

KIZILAY 
_ Eski bir harb hatırası -

Cihan harbının en ateşli senele
rinde ve Sina çölünün en kızgb~ 

.. B' ·· uzun ır 
mevsiminde ıdı. ır ~ .. duk 
teftiş seyahatinden donuyor be • 
o· w •• arkadaşmıla bera r, 

b.1gde~ w ~ç · otomobil bozulduğu 
ın ıgımız 

. . k fileden ayrıldık ve gece ya
ıçın a ölün ortasında 
rısma kadar ıssız Ç dak. 
k Idık Tabiatla insan arasın ı 

a · w irt"f ..... da ve 
nisbet hiç bir ,dagm . ı a~ öl-
h" b" ın.manm engınlerınde ç 
d~ hi:::dildiği kadar du>:'1l~nz ... 

Nihayetsiz yollarda hıç .b?' ~~ 
mid olmadığını göstermek ıçın bu
t.. yıldızlar yalllYor ve karanlık 
.:~trk bize doğru yaıkl~ıyordu. 
B 1 ~ adedi ve ziyası d~ yoru-

un arı . . d ve ınsan -
lam gözlerınu kapa mı . b 
l A lerde gecenın u 
arla meskfuı yer '. k ·· I . 
saatında işitileın seslerı l ve . oy ;u 
den sızan ışıkları haya ettf.• 
srrada bir köpek sesinden, .. ırl ev, 
bir çadır ışığından daha guze n~ 
1 b·ı· d"? bilmem kaç saa o aı ı tl'I ı . ve . .. 

sonra uzaklardan bizim içm g~: 
derilmiş ola:n kamyonetin A sesını 
duyduğum vakit çöl bir kabus\}11 
perdesi gibi yırtıldı. Gece yansı 
ara.banın bütün hıziyle çölü aşıyor
dUk. Bi-rüsseb' a varmak için da
ha çok zaman vardı. Bir aral~ 
ufukta bir kaç hafif ışlk seçer gı· 
hi oldum. Acaba bir meıu:il veya 
'bir alay kaırargahma mı geliyor -
duk. 

En büyük zahmetlere bir asker 
kadar samimi bir tevekkülle ta
h~ül edebilmek için, merha -
hletın dahi mecburiyet kadar bü-

1922, Falih Rıfkı 

'. 

ğının satın aldıgı eski kollej okuluna 
gitmişlerdir. Okulda ve dönüşlerinde 
Alsancak'ta İzmir limanı için bazı in
celemelerde bulunduktan sonra konağa 

dönmüşlerdir. 

l B. Blum'un 
bir nutku 

Fransız başvekili, aldığı 
tedbirlerin çok iyi ne
ticeler verdiğini söyledi 

Sen • Nazer 22 

(A.A.) - Dün 
birkaç mekteb bi
nasiyle yeni iş 
borsasının açılış 
resimlerini yapan 
B. Blum, halkın 

hakiki heyecanı a
rasında birkaç nu
tuk söylemiştir· 

Başvekil, hali 
hazırdaki siyase
tin veçhesini gös
termiş olması iti
bariyle en mü
him olan nutkunu 
yağmura rağmen B. Blum 
ehrin ortasrnda-

ş. M meydanında toplanmış olan 
kı ars_ . . . .. .. d 

b
. . u·· tecaviz dinleyıcının onun e on ını m 

.. ]emiştir. 
soy B. Blum evvela iktısad1 v~z.iyetten 

k buhrana karşı ne ıçın bun-
bahsedere ~ h 

lk' hiikümetlerin aldıgı attı 
dan eve ı . en bir usul tatbik 
harekete benzemıy . . k .. 

• ~ . ı· ı'zah etmis ve demıştır ı. 
ettıgın J • •• 

"- Bu sekil de hareket ettım~. çub~-
' l . azaltmak degıl ı-

k" mesele servet erı k 
u bT etini arttırma tı. 

Iakis istihlak ka ı ıy it ak değil, 
A 1 mesele masraflarr aza m 

sı ,, 
!At ço<Yattmaktır. 

hası -a r ':' k'b ettiği reflasyon si-
Başvekıl ta ı ad ·· .. 

. . de iktısadi sah a goru· 
yasetı sayesın inci sayfada) 

SALI 

1 

' ' Kızıfuy aza ade'dinin, mille· ı 
tin rüştü içtimaisiyle mütenasib 
bir dereceye varmasını, bütiin 1 

milletin bıt tenasübii temin et
mesini temenni ederim.,, 

KEMAL ATATÜRK 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Halkevleri bayramı dolayısile 
B. Şükrü Kayanın 

Halkevlerinıizin beşinci yıldönünıünü ve 
)·eni m .. ;ılan halkevlerini kutlamak için dün 
biitün .yurdda yapıları biiyük ve emsalsiz 
tören dolayısile, Dahiliye J1 ekili ve C.H.P. 
Genel Sekreteri B. Sii.krii Kaya, Halkevleri Halkevlerine 

gönderdiği tel a 
ve gelen cevaplar 

Reisliklerine şu telgrafı göndermiştir: 

Halkevleri bayramı dolayısile 
Partiye gelen minnet ve şük
~an telgrafları, hu büyük 
bayramın bütün memlekette 
ne emsalsiz bir sevinç içinde 
kutlandığını anlatmaktadır. 
Bir kısmını hugiin neşrettiği
miz telgrafların gerisini, ya
rınki sayımıza koyacağız: 
Sarayköy, 21 - Partimizin yüksek 

amacmm yayımı yolunda sonsuz fay • 
daları olan evimizi bugün binlerce 
yurddaşla açtık. Büyük Atamıza Cum-

1ıl. 

ispanya 

Atatürkün, Cumhuriyetin ülkülü nesillerini 
u ve heyecanlı çalışmalarına ~mniyet ettiği 

Halkev erinin yıldönümü hepinize kutlu olsun. 
Şefler sizden hergün daha hızlanan ve daha ge
li§en hizmetler beklemektedir. Gelecek yıllarda 
daha verimli olacağı,na inandığm ~alt§malarınıza 
intizaren gözlerinizd öperim. 

muriyete ve şeflerine bağlılık andını 

içtik, içten saygılar. 
Parti Başkanı O. Yavuz 

İzmir, 21 - Evimizin açılışı 5. inci 
yıldönümünü bütün izmirliler evimiz 
salonunda coşkun sevinçle kutlarken 
Atatürk başta, bütün büyüklerimizi 
saygıyla andrk. 

lzmir halkevi Başkanı 
Sehirne Yunus 

Niğde, 21 - Partinin yarattığı ru

hundan aldıkları derin ilhamlarla en 
verimli sonuçlar.a koşan Niğde halkevi 
üyelerinin derin minnet ve saygılarmm 

lütfen 1C bulünü diler· • 
Niğde H vi Bşk. Naim. 

Afyon, 1 - Yüksek önderlikleri -
nizle 5 inci yıldönümümW:ü kutladığı
mız halkevi izin bayram da partimi -
zi ve şefleri izi en 1KU"SI z bağlılık
la ve derin sayıgılarla anar ve bütünü -
müzün saygı ve bağlantıla ını sunarım. 

Afyon Ha evi ~ş.k. 
Galib 

Burhaniy , 21 - Tiırk ütününün en 
yüksek manasiyle mad 1 ve manevi 
kalkınma ında rol alan ve onu dünya 

(Sonu 2. ınci sayfada) 

Dahilire Velı:ilimiz 

ılh vilayetlerine 

HükUmetçi kuvve er 
Oviedo'ya girdiler 

Hükümetçiler yüzellibin kişilik bir 
ordu daha kuruyorlar 

gitti 
Dahiliye Vekili ve C. H. P. Genel 

Sekreteri B. Şükrü Kaya dün gece sa
at 21.50 de T oros ekspresiyle cenub 
vilayetlerine gitmiştir. B. Şükrü Ka
yaya C. H. P. Başkatibi B. Ziya re
fakat etmektedir. 

Gijon, 22 (A. 
A.) - Asturie'li 
madenciler dün 
Ovido'ya gitmiş· 

lerdir. Hü.kümet 
dinamitçileri As
turie eyaletinin 
merkezi olan bu 
eski şehre girdik
leri zaman pek 
şiddetli sokak mu
harebeleri olmuş· 

tur. 
Hükümet kuv

vetleri dün sabah 
saat 4 de taarruza 
başlamışlardır . 

Madrid topçu 
kuvvetleri birkaç 

lspanyadaki harbın son ,günlerde harabe haline 

saat asilerin mevzilerini doğdükten 

sonra madenciler tarru2a geçmişlerdir. 
Diğer bir hükümet yürüyüş kolu 

getirdiği yerlerden biri 
asilerin muvasalasını kesmis ve schrin . . 
etrafındaki sevkulceyş noktalarını iş-

(Sonu 5. inci sayfada) 

B. Noyrat 
Viyanada 
Viyana, 22 (A.A.) - B. von Nöy

rat bu sabah buraya gelmiş ve istasyon
da B. Şuşnig, dahiliye nazın B. 1Guido -
Şmidt ve B. von Papen ile İtalya ve 
Macaristan elçileri tarafından karşılan
mıştır. 

Alman Hariciye nazırının şehiroe 

indiği otelin önünde kalabalık bir halle 
kütlesi toplanmıştır. B. Von Nöyret ile 
B. von Papen otelin penceresinde hal
kın alkışlarına mukabele etmek için gö
ründükleri zaman "yaşa,, sadalariyle 
karşılanmışlardır. Bazı kimseler de "ya
şasın Ilitler,, diye bağırmışlardır. 

Şehrin muhtelif noktalarında nüma
yişler yapılmışsa da ciddi telakki edile

( Sonu 5 incı sayfada) 

Ankara Stadyomunda 
Halit Bayrak kupası turnuv.ası 

devam ediyor 
~----,~~~--------~c~------------r ~ 

1 Bugünkü maçlar turnuvanın neticesinijbelli edecek kadar mühimdir •J l Stadyomun bugün büyük bir kalabalıkla dolacağı muhakkaktır 

Ankar stadyomunda evvelki gün baş- yenmişti. şudur: 

lamış olan ve Ankara bölgesinin dört Bu turnuva lik usulü ile, yani takım Ankaragücü: 3 
takımı aa.:smda yapılmakta bulunan larm birbiriyle ikişer maç yaparak en Çankaya: 2 
Halit Bayrak kupası futbol turnuvası fazla sayı alanın birinciligi, ondan son- Demirspor 2 
devam etmektedir. rakirıin ikinciliği ilaahır kazanmaları Kırıkkale: 1 

Eyvelki gün yapılan iki maçta Çan- esasına göre tertib edilmis, oldug~undan B ·· .. vl d ugun og e en sonra saat 14 de Çan. 
kaya Demir Spor 2 - 2 berabere kalmış turnuvanın ilk iki maçını yapmış olan kaya Kmkkale ve 15 45 de Ankara Gü-
ve Ankara Gücü ise Kırıkkaleyi O • 4 dört takımın bugünkü sayı vaziyetleri (Sonu 4. üncü sayfada) 
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ve Sıhhat 
yardım 

davalarımız 

içtimai 
_

1
Halkevleri bayramı dolayısile 

1920 senesitule Riiyiik Jılil
let Jlleclisi lıiikii.meti te§ek
hiil ettiği z<muı.n lmrulan 
Sıhhat ve içtimai .Mıwveııet 
J' ekaleıi. biliyor musunuz 
ki, Osmanlı devletinden. sıh
hat politika~ınil clair ne te

Londrada cıkan financial Times. 
geçenlerde, m~mleketimiz için hmm· 
si bir sayı neşretti. Bu gazetenin bu 
muvaffak nüshasma "Cümhuriyet 
Türkyiesinin tarihçe:.-ıi" adını ver· 
mekte tereddüd etmeyiz. En salahi
yetli kalemlerimiz, rakamlara istinu<l 
ederek, memleketimizin bütün me· 
selelerini, veciz bir surette, bu güzel 
eserde izah etmişler ve gazetenin mü
tahassıs muharrirleri de, yeni Türki
yenin on dört yıl içine sığdırmak mu
cizesini göstermiş olduğu başarıları· 
nın umumi manzarasını liyakatla 
çizmişlerdir. lngiliz gazetesinin bah
settiğimiz hususi sayısında inti -
şar eden bütün bu yazıları, kitab ha
linde, bir araya toplayıp türk mü
nevverlerine arzetmek hususunda C. \ 
H. P. genel sekreterliğince verilmiş 
olduğunu öğrendiğimiz karar, şüp
hesiz, pek yerindedir. Zira, bu eser
de bahse konmuş olan meseleler ara
sında öyleleri Yardır ki, belki onalrı, 
o meselelerle alakalı dairelerde çalı
şanlar dahi, böyle toplu bir şekilde, 
tetkik ve mütalea fırsatına erişeme
mişlerdir. 

Filvaki bazı i ·]erimiz, el ile tu
tulur ve göz ile görülür mahiyetlerı 
dolayısiyle, en mütevazi gazete o
kurunun malumatından uzak kal
mazken bazı davalarımız - ne diye
lim - adeta abstrait manzaraları ha
ııebiyle ,en münevverlerimizin dani 
hakkiyle nüfuz edemedikleri bir hii
viyete bürünmektedirler. Bu <ribi da
valarımız arasında, mesela. sıhhat ve 
içtimai yardıma taalluk edenleri 
zikredebiliriz. 

1920 senesinde, Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti teşekkül ettiği za
man kurulan sıhhat ve içtimai mu
avenet vekaleti, biliyor muı:ıunL: ki, 
osmanlı devletinden, sıhhat politika
sına dair ne tevarüs etmiştir? 

Bir iki nizamname! 
Halbuki en ki.içük memleketin 

sıhhat davaları dahi, hiç olmazsa, 
insanlık mikyasında büyüktür. Kıy
meti hiç bir şey ile ölçülemeyen sıh
hat, bir milletin her ferdi için ıdcal 
nimettir. Sıhhatte olmak, herkes i
çin, çalışabilmek demektir; yiyip i
çebilmek, güli.ip eğlenebilmek, haz
medebilmek demektir; bütün fonk
siyonlarının faaliyette bulunabilmesi, 
hayattan zevk alabilmesi demektir. 
Bunun aksini düşününüz: Yaşama
nın manası kalır mı? 

Sıhhat mefhumunun bu telakki
si karşısında bir de osmanlr devleti
nin bize bıraktığı bir iki nizamna
meyi, bir çok intanlı hastalıklan, fa
kir geniş memleketi düşiiniiiiz. 
Cümhuriyetin sıhhat ve içtimai mu
avenet teşkilatı, on dört senedenbe
ri, memleketimiL:in :-ıhhal i~lerini i ş
te sıhhatin bu modern telakkisine 
uygun bir şekilde düzeltip yürüt
mek için kabil olan her şeyi yap
mıştır. 

Financial Times'in bu mevzua 
taalluk eden yazısını kısaca gözden 
geçirince, yukarıda dediğimiz gibi 
abstrait mahiyeti dolayısiyle, vüsat 
ve ehemiyeti dikkatimizden kacan 
sıhhat işlerimiz ve sıhhat politika
mız için, bu kısa müddet zarfında, 
neler yapılabilmiş olduğunu hayret
le görürüz. 

Y azryı beraber telhis edelim : 
1930 da neşredilen umumi hıf

zıssıhha kanunu; şehirden köye ka
dar, türk camiasının sıhhati nasıl 
korunacağını bütün devlet makaniz
masma izah eden ve her münevve
rin tetkik etmesi lazım gelen bir e
serdir. Yüksek sıhhat şu;asını bu ka
nun tesis etmiştir. 

Uyuşturucu maddelerin müraka
besi kanunu, sehir sularının ıslahı 
kanunu, ilaçla;a ve kimyevi mad
delere aid kanunlar, muayene labo
ratovurlan kanunu, hastahanelerin 
teşkil ve idarelerine aid kanunlar, 
tababet ve şubeleri sanatlarının ıc
rası tarzına aid kanunlar ve bunla
ra müteferri bir çok nizamname ve 

varüs etmiştir: 
Bir iki nizamname! 

Yazan 

Nasuhi BAYDAR 

talimatnameler .... 
Bu kanunları, nizamnameleri, ta

limatnameleri kimler tatbik edecek
tir? Hekim mi? Eski rejimin, sıhhat 
ınesel:.-ıini butiiıı heyeti ıle kendisine 
tevdi etmeği kafi gördüğü "hekim" -

in tek yardımcısı ''eczahane,, idi. Cüm
huriyet rt!jimı bu zihniyetin, sıhhat 
namına, bir teselli bile olına<lığını 
bildiği çok iyi bildiği için hekime, 
yüksek içtimai vazifesini yapabilme
sine lüzumlu bütün imkan -ve vası
taları vermek yolunu tutmakta zer
rece tercddi.icl etmeını~tır: Devlet 
sıhhat memurlarının yetiştirilmeleri 
ye me~lcki tedı isat meseleleri, bu 
görüşün ortaya koymuş olduğu rr:u· 
him meselelerdir. Doktorlar, hemşire
ler, ebeler, küçük sıhhat meınuı-ları 
yetiştirmeli ve bunların bilgilerini, 
hıfzıssıhha mcklebi gibi muessese
lerde asrın ler..ıkkilerine uygun bif 
seviyede bulundurmalı ki umumi sıh
hat işleri hakkiyle görülebilsin. 

Bu mütalennm ne kadar iyi an
laşılmış olduğunu aHlatmak için iki 
rakam veıelim: De let sıhhat işle
l'inde kullanılan tababet ve tababet 
şubeleri mensubları 1923 de l 2j4 i
ken 1936 da 33ti4 Ü bulmuştur. 
l ~ıfzıssıhha mektebi Ankarada açıl
mış ve tnhhat ıni.idi.irleriııden başla
yarak talebesini, dediğimiz mi.i.te
rakki seviyede tutacak kursları ver~ 
meğe başlamıştır. 

İçtimai yardıma gelince: 
Bir tarafa ka) dediniz: Ti.irkiye

dc bugiin, devlete aid 489 tedavi 
müessesesi ve bunlarda 1 0.300 ya
tak vardır. Hususi müesseseler 82 dir. 
ve yatak rnyıları da 3219 dur. 1 las
tahnesi olmıyan kazaların hemen hep
sinde di.,panserler açrlmıştr. Birçok 
seyyar hekim köyleri dolaşarak has
talara bedava bakmaktadır. Doğum 
ve çocuk bakım evleri, ebeler tc~kı
latı, malul çocuklar miiessesesi, 
içtimai ve sari hastalıklarla müca
dele teşkilfüı, yani sıtma, trahom 
ve zührevi hastalıklar, verem nıiica
delesi işlerinden bahsetmekle cum
huriyet hükümeti sıhhat ve içtimai 
muavenet teşkilatının meşgul oldu
ğu davaların şematik bir tablosunu 
yapmış oluruz. 

Fakat sıhhat davalarımızı hallo
lunmuş ve vazifemizi bitmiş sayını 
yoruz. Hattft bunun tam tersine, 
kendimizi. tevariis etmiş olduğu
muz yokluk icinde, büyük bir bina 
kurmağa baslamış biliyoruz. Bu bi
nayi tamamlayacağımızdan eminiz. 
Çünkü planımız vardır ve onu ta
hakkuk ettirmek için gereken kara
rımız _katidir. Bilerek çalışıyoruz. 

(Başı 1 incide) 
üzerinde şerefli olarak tanıtma yolun
daki vazifesine başlamak üzere olan 
halkevlerinden Burhaniye Ilalkcvi men
supları şu anda duydukları büyük se-
vincin bahtiyarlığı içinde sonsuz saygı
larla ellerinizden öperler. 

Burhaniye Halkevi Bşk. 
Çakıroğlu. 

Bodrum, 21 - Halkevi açma sırası
nı bu yıl Bodruma bağı~layan Partiye 
karşı halkın bağlılık ve şükranlarır~ı 

sunmakla bahtiyarız. 
Halkevi Başkanı Mümtaz 
Ataman C. H. P. İlçeyön
kurul Başkam Firdevsi Nayir 

Erzincan, 21 - Büyük kurtarıcıla.. 
rımızın yaratıcı elleriyle kurduğu halk 
evlerimizin açılışının 5. inci yıldönü -
münü kutlaı-kan değerli görüşlerinizle 
her işte olduğu gibi bu nurlu sahada da 
kazandığınız muvaffakiyetten dolayı 

içten gelen sevgi ve saygıları sunarız. 
Halkevi Bşk. M. Altınok 

Kula, 21 - Evimizin yıldönümü 

büyük gösterilerle kutlamakta bulu
nan halkımızın sonsuz saygı ve ilgile
rini arzcylerim. 

Ilalkevi başkam H. Gür 
Çarşamba, 21 - Açılışlarının yıl

dönümünü kutlayan halkevi çocukları
nın en içten bağlılıklarını ve yüksek 
saygılarını sunmakla şeref bulurum. 

llalkcvi başkanı S. Bilge 
Cankır 1 , 21 -- Halkevlerimizin al

tıncı yıldöniımü samimi bir coşkun
lukla kutlandı. Bu vesile ile çankırılı
ların derin ve candan bağlılıklarını 

yüksek partinize saygılarımla arzede
rim. Rapor ayrıca takuim edilecektir. 

Ilalkevi başkanı Atasoy 
Çankm, 21 - Bugün Halkevimizin 

5. inci yıldönümii münasebetiyle halk
evimizde halkevi mensuplarından ve 
ahaliden .kesif bir kütle toplanıp An
kara Halkevindeki söylevleri radyo ile 
dinledikten sonra mahalli törene başla
narak faideli nutuklar söylenmiş şiirler 
okunmuştur. 'Gece de törene devam edi
lecektir. 

İlbay ve C. H. P. İlyönkurul 
Başkanı H. Uzgören 

Pangaltı. 21 - Partimizin kültür 
kolunu teşkil ederek ulusumuz için ti
kir ve bilgi kaynagı olan halkcvlerimi
zin bugiın 5 ınci yıldönümüni.i kutlar
ken yeniden aramıza katılan halkevle
rini de selamlamak zevkini duyuyoruz. 

Yüce partimiz.in ve bilhassa yüksek 
varlığınızın himayelerine güvenerek 
Atatürkün nurlu yolunda yeni basarı
lar için hazırlandığımızı arz.ederken 
bütün üyelcrirr.izin hislerine terceman 
olarak sonsuz saygılarımızı tekrarla-
rım. 

Şişli halkevi başkam Ahmet 
Halit Yaşaroğlu 

İstanbul, 21 - Halkcvlerinin dö
nüm yılı bütün çevre halkıyla taşan bir 
heyecan içinde kutlayan evimiz bu 
müşterek heyecanı şehreminliler namı

na size en derin saygılarını sunmakla 

Memleketin umumi kalkınması ha
kikat haline geldiği nisbettc sıhhat 
ve içtimai muavenet dav<llnrımızm 
da başarılmış olduğunu göreceğiz. 

Nasuhi BAYDAR 

ifade eder. 
Halkevi Başkam Hasene İlgaz 

Tavas, 21 - Bu yrl ulusal ülkü sa-
vaşının temiz ve heyecanlı bir hız kay
nağı arasına katılan halkevimizin :ıçı

lış törenini yaparken izdeclerinin i~te:1 

saygı ve sonsuz bağlılıklarını arzede-
rim. 

Başkan K. Şahab 
Akhisar, 21 - Evlerimizin bu m•.ıt-

hı yıldönümünde derin saygı ve bağiı
lıklarımızı tekrarlarız. 

IIalkevi başkam Dr. Ziya Gülüm 
Kilis, 21 - Halkevimizin açılış yıl

dönümünü bugün saat 14- de büyük bir 
topluluk, coşkun tezahürlerle kutladık. 
İlçemize evimizin bu güzel inkişafı i
çinde tatlı ve toplu çalışma fırs~t·nı 

verdiğinden dolayı yüksek Partimizin 
genyönkuruluna çok derin minnetleri 
ve şükranlarımızı sonsuz saygılarımızla 
sunarız. 

Halkevi Başkan A. Oktay 
Milas. 21 - Kuruluşumuzun yıldö

nümünü büyük bir coşkunlukla kutla
dık. Bütün Milas halkı eşsiz kurtarı

cıya ve büyük Başvekile ve yüksek şah
siyetinize karşı olan şükran ve saygı
larını bir kere daha sunuyorlar. 

Halkevi Başkanı M. C'!rci 
Fatsa, 21 - Yeniden kurulan Hal

kevimizin açılma töreni münasebetiyle 
devrimci ve yüce Partisine karşı olan 
inan ve bağlrlıklarımızı bir daha tek
rarladık. Fatsalılar adına saygılarımı

zt sunarım. 
C. H. P. Başkanı Yücel 

Ünye, 21 - Ünye halkı devrim ve 
ülkü kaynakları olan halkevlerimizin 
açılış gününü sonsuz bir sevinç ve kı
vanç içinde kutlarken Ulu Atamız ve 
yüce Başkanımızın gösterdiği yolda 
Partimizi ve halknnızı hergün yeni ve 
eşsiz bir varlğa kavuşturan devrimci 
partimizin çok değerli Genel Sekrete
rine sonsuz şükranlarını sunar. 

ITalkevi Başkanı Seyit Ali Dönmez 
Çorum, 21 - Bir ülkü yolunda en 

duygulu inanıslarla toplayarak çalıştır
dığınız halkevleri yıldönümünü kutlar
ken evimiz içten gelen saygılarını min. 
netle sunar. 

Halkevi Başkanı Bedri Bilginer 
Tekirdağ, 21 - Açılışının 5 inci 

dönüm yılını kutlayan halkevlilerin 
sonsuz saygılarını sunarım. 

Halkevi Baskan Raşit 
Sinob, 21 - Halkevlcrinin beşinci 

yıldönümünü coşkun bir heyecan için
de kutlayan evimiz Partiye ve cumhu
riyete bağlılıklarını sunar, bizi yeni
liklere götüren Büyük Şefe ve arka
daşlarına derin saygılarımı sunarım. 

Sinob halkevi başkanı M. Tekin Alp 
Merzifon. 21 - Ülkü ve kültür yo

lunda en büyük devrimlerini bütün fe
yizlerle yurdumuza yayan halkevleri
mizin açılma yıldönümünü kutlarken 
yüksek himayelerinde yürüdüğümüz 

Partimize derin saygılarımızı sunarız. 
Merzifon halkevi Başkanı Dr. Hakkı 

Ceyhan, 21 - Halkevimiz bugün 
ceyhanlıların coşkun tezahürleriyle a
çıldı. Bu toplanan halkımız atalarına 

ve büyük partilerine karşı sarsılmaz 

bağlılıklarının iblağını diliyerek bu ö
devi sevinçle yerine getirir. tazimatı
mı sunarım. 

C.H.P. İlyönkurul Başkanı A. Ülkü 

Yaban diyarlardan yurda dönen Türk göçmenleri Kızılayın ıefik yardımını gördükten sonra 

Taşköprü, 21 - Partinin halkevi ı
şığını bizlere de tevcih ettiğinizden 

ötürü saygı değer şahsınıza ve Parti· 
mize Taşköprülülerin saygı ve bağlı
lıklarını arzederiz. 
C.H.P. İlyeyönkurul Bşk. Tahsin Güveli 

Kastamonu, 21 - Halkevimiz yeni 
yılına başlarken yüksek şahsiyetinizi 

hürmetle selamlar. 
Halkevi Başkanı Ali 'Güleryüz 

Gerze. 21 - Kültürel sosyal ve daha 
nice alanda inkişafımıza amil olan hal
kevimizin yıldönümünü coşkun heye
canla kutlar bize bu varlığı yaratan bü
yüklerimize minnet .,.ükranlarrmızı de
rin saygılarla sunarız. 

Halkcvleri Başkanı ve Uyanıksoy 
Nazilli, 21 - Halkevlerinin beşinci 

yıldönümü bayramını sevinçle kutla
makta blllunan binlerce partili ve evli 
arkadaşlarımızın kopmaz bağlılıklarını 
ve derin saygılarıni kabul buyurmanızı 
dilerim. 

C.H.P. ve Halkevi başkanı S. Kutlu 
Edirne, 21 - Halkevlerinin altıncı 

yıldönümü dolayısiyle tertip olunan 
program dairesinde bugün Ualkevinde 
toplanan iki bine yakın bir münevver 
tabakanın iştirakiyle yıldönümü tesit 
edilmiş ve bu münasebetle bütün bir 
genel birliğimizi tanrisal varlığında 

belirten ve gene damarlarımızda isim
siz bir güneş ve kan gibi dolaşan Ulu 
Önderimizin müşterek gönüllerimize 
emanet ettiği bu büyük Kemalizm ide
ali önünde yeni bir azim ve irade andı 
icilmiş olduğunu saygılarımla arzede-
rım. 

Edirne valisi ve C.H.P. Başkanı 
yerine T. Borlu 

Acıpayam, 21 - Ülkü mabetlerinin 
yıldönümü münasebetiyle Acıpayam hal
kının derin saygı ve bağlılıklarını ar
zevleriz. 

Halkevi Başkan M. Akıncı 
Gümüşhane, 21 - Ülkü yolunda öz 

ve ana fikirlere candan bağlı olan evi
mizin yıldönümünü kutlarken yüksek 
dire ktifinizle her gün amaca yaklaştı
ğını duymakta ve bu sonuçtan doğan 

heyecanla ileri gitmekte olduğunu son
suz saygılarımızla arzcyleriz. 
Gümüşane halkevi Başkanı Fikri Akgiln 

Lü1eburgaz, 21 - Açılışımızın yı1-

dönümünü kutlar, türk devrimine ve o
nun büyük safına bağlılığımızı b!r ke

re daha tekrarlar. saygı şükranlarımızı 
sunarız. 

C.H.P. Bşk. Dr. Ata, Arıca halkevi 
Bşk. f. Sunter 

Çanakkale, 21 - Ülkü yolunda ulu
sal duyguları ulusa aşılayan halkevle
rinizin altıncı yıldönümü kutlanmak i
çin yüzlerce Partici kardeşlerinizin top
lantrsı ile Halkevinde yapılan tören 
çok heyecanlı olduğunu saygılarla ar
zederim. 

Parti Başkan veki Feyzi Gürel 
Ereğli, 21 - Büyük partimizin kut

sal bir armağanı olan halkevimizin nö
ntim yılını ülkü bayramı olarak .kutla
yan Ereğli halkının ve Aydın gençli
ğinin öz partisine bağlılığımızı arzeder 
ve derin saygılarımızı sunarız. 

Halkevi Başkanı A. C. Bek 
Mardin, 21 - Atatürkün idealist 

çocukları evinizin yrldönümü törenin
de bilgin ve eğitgen 'Genel sekreterimi
ze candan sevgilerimizi sunmayı ve a
dını saygı ile anmayı bir şeref borcu 
bilir, ellerinizden öperiz. 

Halkevi Başkanı D. Aras 
Hakkari, 21 - Bugün ilimize açı· 

lan ve millx bir kültür kaynağımız olan 
halkevinin çatısı altında millı varlığı
mızı yüceltmek için çalışmalarına hxz 
veren hakkarililer bir daha türk yurdu· 
nun bu şark ucundan heyecanlı şükran· 
!arım yüksek huzurunuza arzederler. 

Halkevi Başkanı Siret İstem 
İnebolu, 21 - Ulusal çalışmalarnnı· 

za en iyi hız veren halkevlerinin yıldö· 
nümünü kutlarken derin saygılarımızı 
sunarız. 

İnebolu halkevi B~k. Adii Tiğli oğlu 
Silvan, 21 - Türk kültürü yurdu· 

muzun her bucağına yayarak ulusı.J

muzu yükseltme arnaciyle uğraşan ve 
her yıl bir kat daha yükselen ve geniş· 
liyen bilgi kaynağı halkevlerimizin yıl 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Terzi Orhan 
Bankalar Caddesi 
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Giirıün ~:~1~.~,1:,:1 ========-~H~alkevleri 
Avusturya -Almanya 

bayramı dolayısile 
Bor, 21 - Binlerce borlular halkev

lerimizin açılış yıldönümünü büyük se
vinç ve tezahüratla kutladı. Başta Ulu 
Atamız olmak üzere bütün büyükleri· 
mize ve Partimize olan bağlılıklarını 

saygılarımızla bildiririz. 

lıgını eksilmez saygılarımla arzederim. 

.. 2 inci sayfada) 1 
Almanya ile İtalya arasındaki mu- (Başı · k 

. .. h Ikımızla birlikte coş ·un 

bu söylevden aldıkları feyzi ve hızı 
kendilerine muhallet bir düstur yapma-

Halkevi Bsk. Vali S. Erim. 
Kars, 21 - Halkevlerinin beşinci yıl

donümünü coşkun sevinçlerle kutlayan 
evimiz Partisine bağlılık duygularını 

sunarken büyüklerimize bu ulusal bay
ramını candan kutlar. 

nascbetlerin mihveri Avusturyadır. dönürnun~ ak tlarken Partimizin gc-
Avusturya yüzündendir ki uzun :za- kalptcrirnızl~ sa~m Bakanımızı da son-

ya ahdeden arkadaşlarının sonsuz min
net ve tebrikatına vasıta olmakla bah-

mnn bu iki devlet anlaşaınamışla~d.ı. nel sckreterı senlerimizi sunarız. 
Almanya, Avusturyayı hududlar~~ç~~ suz saygı ve e Halkevi Bı,k. Ömer 

ti yarız. 
C.H.P. Çorlu ilçeyönkurul Bşk. Z. 

ne almak istiyor. ltalya buna t . k 
21 

_ Yıldönümü törenimi-
1 1 tk· devlet nihaye Sıvere ' lk b" "k se 

o maya ça ışıyor. ı .. ·nde anla§• . . ~k eden binlerce ha uyu . -

Güray, Çorlu kaymakamı N. Ülkü, Hal

kevi Başkanı R. Esendal 

Parti ve Halkevi Bşk. Cevdet 

Tarsus, 21 - Halkevimizin açılma 
töreni bugün büyük bir kalablık huzu
riylc genelgelere uygun bir şekilde ya· 
pılmıştır. Büyük Atamızın Genel baş
kanlığı ile kurulan Cumhuriyet Halk 
Partimizin bu değerli armağanı karşı
sında duyduğumuz tazim ve şükran 
hislerimizi arzetmeyi ulusal bir borç 

Kars Halkevi Bşk. Hüseyin Talenli 

geçen yaz Avusturya uzcrı . fk· z~ ışt~r~ de çırpınmaktadır. Evin ve 
A t ryanın ıs ' vınç ıçın 

tılar: Almanya vus u nıaına- d ·n saygılarını sunarım. 

Emirdağ, 21 - Kalpler altı okun 
nurlu ışığı ile aydın olduğu halde bu
gün halkevlerini açan ve partilerine 
candan bağlı olan emirdağhlar saym 
şahsiyetinizi hürmetle selamlarlar. 

Aydın. 21 - Büyük bayramın en i
leri devrimlerden biri olan halkevleri 
mizin y1ldonümü bayramına başlarken 
partimize ve parti büyüklerimize olan 

sonsuz inan ve yürekten baglılık hisle
rimizle tazelerim. 

ı . ı· . d . . l rine karış halkın erı . 
a ını tanı ı ve ıç ~ş-~~ f Avusturya i- Halkevi Başkanı Cemıl 
yı kabul etti. Bu ıtı a ı~ 1 .. ma ta· 21 _ Partimizin kültür şu-
1 d bır an ar·· Keşan, .. 
c Almnnya nrasın a. • 

1
_ halkevimizin açılması muna-

kib etti: besı 0 cın teminatı Avustur- sebetiyle keşanlılar içten gelen sonsuz 
Halkevi Başk. Emin Eren oğlu 

Bolvadın, 21 - Arkasından inanla 
koşuştuğumuz ülkülerimize ulaşmak i
çin hergün yeni bir hız daha veren 
yüksek partimizin baş döndürücü eser
lerinden birisi daha olan halkevlerinin 
açılma yıldönümünü Bolvadinimizde 
de 15.yık olduğu saygı ile kutlandı. Bu 
yüksek emaneti milli vicdanında sakla
mak fırsatını kazanan Bolvadin gençli
ği aziz büyüklerine karşı duydukları 
içten minnet ve şükranlarının arzını 

bendenizc emretti. Sunarken duydu
ğum sevinç ve gurur pek sonsuzdur. 
Bolvadın Halkevi Bşk. Cengiz Çakalöz 

Aydın halkevi başkanı avukat 
M. Akkor Almnnya aynı .. h. bir şarta . saygılarını sunarlar. 

. F k t ınu un sevgı ve . 
yaya verdı. a a Cermen Ke--an halkevi Bşk. H. Yenıce 

biliriz. 
A. sturyanın y 

bağlı olarak: ,n.VU nutınaına- · ı 
C.11.P. İlçeyönkurulu Bşk. Uygur Diyarbekir, 21 - Milli ülkü ve milli 

kültür yolunda bütün inanı ve azmiyle 
çalışan halkevimiz bugün 5. inci yıl
dönümünu kutlarken siz sayın şefimize 
karşı duyôuğu sonsuz saygılarını suna-

b tduğunu u İskilip. 21 _ Bugün evlerinın yı -
ırkına rncnks~ .: gerek dış siyase.tine d"" '"münii kutlamak üzere toplanan ls-

Muğla, 21 - Halkevlerinin bu yıl
döniiünde de yeni türk kültürüne ko
şan bizler Partimizi büyük saygılarla 
selamlar ve yeni yılın başında yeni ha· 
şanlar andınızı tekrarlarken Bodrum 
halkevinin açılmasından duyduğunuz 
sevinç ve şükranlarımızı sunarız. 

sı ve ~ere ıç " . şartıyle. onu · 
• "k t vermesı . kı"lı"p halkı büyük bir h_eyecan ve ıman-

ona göre ıstı ame . kendı 
. tiklah ve la gı"dı"len yolun gözlen kamaştıran nur-

Avusturynnın s hakkın· 
hib olması lan arasında inkilab yaratan ve yaşa-

mı: k ddcratma sa ktai nazarla- 1 l kl d it fya no n Partiye karşı olan bağ ı ı arını a 
clnl<l alman ve ~ d"l ·ş gibi görü· ta ·ı . h . 

Halkevi başkanı C. Çubukçu 
rım. 

. ·1~ f ·1 telıf e ı mı •ekrar ederken enerjik ve bı gın şa sı-
rı bu ıh n ı e .k. devlet ara· • · · 

d 1 kiknttc ı ı yetinize karşı duydukları ıçten sevgı 
Boyabat 21 -· Açılış yıldönümümü

zü candan kutlarken yüce partimize ve 
baştaki büyüklerimize bağlılık duygu
larımızı sonsuz minnettarlıgımızla bir
likte sunarız. 

nuyors n 1 k" . "bi devam et-. "h ·ı · fın es ısı gı ve saygılarını da yüksek katınıza arze-
sındakı ı ı V Avusıuryada Ha· 

C.H.P. İlyönkurul Bşk. Vali R. Gürel 

Beyoğlu. 21 - Evimizin yldönümü
nü kutlamaık için toplandığımız lıu sa
atta kutsal ödevlerimizin ifası yolların
da nurlu görüşleri ve feyizli irşadla
riyle bizlere kuvvet veren sayın genci 
sekreterlerimize saygı ve şükranlarımı· 

zı sunarız. 

tiği anlnşılıyor. c eri gelmesi ıne· derler. 
bsbur hanedanının g lmaya ba~ladı-

Halkevi Başkanı Emin Köse 

1 . b hİ" mevzuu o kl sc esı a " .1• f bütün çıpla ı· 
v d bu ihtı a 
~ı bu sıra a . b 1 nınaktadır. 

b 
.. tını§ u u 

ğiyle te aruz e geri gelmesi, 
h nedanının Habsburg n b"" ··k :zı· 
· f klalinin en uyu 

A vusturyn ıs 1 
• d" v. d 

0 
ltalya bu

Rize. 21 - Gençliği erkine götüren 
bütünleştiren kaynaştıran kültürel gi
dişimize hız veren evlerimizin bugün 
coşkun bir halk kütlesiyle dönüm yılı
nı kutlarken içten gelen en sıcak say-

Tirebolu, 21 - Milli kültür dava
mızın tahakkuku için çalışan halkevle
rimiz arasına kavuşturduğur.uz Tirebo
lu gençliği yıllarca özlediği halkevimi
zi derin bir inanla açarken şükran ve 

sevgi duygularımızı sunarız. 
Beyoğlu Halkevi Bşk. Ekrem Tur 

Halkevi başkanı V. Vehbi Ünsat 

Denizli, 21 - Halkevlerimizin yıl
dönümü bugün içimizde sonsuz heye
canla kutl ndı bu miına ebetle bütiın 

arkadaşlarla saygı ve bağlılığımızı su-
kk" dıl ıgın e 

manı tela ı e F k t Almanyayı gÜ· gılarımızr sunarız. 

Halkevi Başkanı G. Tolan Halkevi Başkanı Ziya !{ademoğlu 
Kandıra, 21 - Bütün arkadaşlarım 

namına evlerimizin yıldönümünü kut

lar, saygılarımı sunarım. 

narız. 

Sandıklı, 21 - Bugün evimizin dör- Halkevi başkanı E. Kaymakçı na taraftardır. a a d"v"nden bu-
k . . elver:ıne ıgı 

cendinnc ışıne f 1 k yapamıyor. El 
na açıktan tara tar~ k" Habsburg ta· 
altından Avusturya ~ 1 

f"lhakika 
t "k edıyor. 1 

raftarlnrını eşvı · elmesi 
d nın f!'.el"l g 

Habsburg hane anı :> •• la-
f 

• . de A vusturyada on p 
son ha ta ıçın · ld B ı 

b·r mesele halinı a ı. az 
na geçen 1 l 

h .. k .. darlık taraftar arı· 
gazeteler u um H b burg-
nın bir emrivaki yaparak a s d 

. v hştıkların an 
lnrı geri getırmege ca 

bahsedildi. . · k 
Sa vekil Bay Schuschnıgg bır aç 

.. •el söylcdigi bir nutukla bu nıc-
gun e" .. .. , k 
t1eleye temas ederek hukumdaru ta-
ı·aftnrla rını b" yle bir harekete tevc~
sül etmekten ihtiraza davet etmekle 

beraber hiikümdarlığın er geç geri 

elec :ini de ıy na etti. Gerek Avus
turyadaki hükümdarlık taraftarları· 
nın faahycti, rek gazetelerin bu ba· 
ııs iızerindekı yazıları ve gerek A

vusturya Baş ekinin nutku, Alman
,; ada bu tela ı uyandırdığı içindir kı 
~ . v· 
alman dış bakanı von Neurath, • •-

• v karar vermıt· 
yanayı zıyaret etmege • 
tir. Ajana haberlerinin bil~diiıne 

·· Vıyanaya ,.,.0re, dı bakanı bugun 
A t ·ya dev-rmı!I bulunacak ve vus uı 

va . . -· ·· kere 
let ndamlnriyle gırışecegı ~u:za 

b
. l ün devam edecektır. 
ır taÇ . . d kl na 

Alınrın gnzctelerınm yaz ı arı 

1 1 k olursa, Hitler, Habsburg oa tl acn · · l A-eri gclmcsını. ya nız 
hanedanının g .. telakki etmiyor. 

nın ıç ısı 
vustury . . bile tehlike-

b" r i ıçın 
Alman ır hafta Münchner 
li goruyor. Ge.çe~en gazetesinde çı
Ncuste Nachrı~: Alınanyanm Habs
kan bır maka , eni noktai na-

l ine karşı Y 
burg me:>e es . . H bsburglarm ge-

. h dıyor. a · · z rını ıza e • A.\ nyayı da ıçıne 
. · ubı,,,. ına .. 

rı gel • sı, cen l birliğının teş· 
. b a ınan 

nlara bır cenu parçalanma-
l iline. yani Alıunnya~ı~ 

b" dım unış. 
sına do ru ır. il Yugoslavyanın da 

Bu tı:ımnn11ylc b" ı:nuhake-
, uygun ır 

noktai nazarına d l{absburg 
ıne l rzıdır. Yugoslavya ~ · kendi 

. ehnesını, 
l < n nının gerı g d tehlİ· 

· azarın an 
rnilli b"rliği nok~aı n IC ük antant 
keli gönnektedır. udç nının geri 

. b g hane a . va tiyle Habs ur . . teşkil e-
. Jnıak ıçın 

gelmesine mnnı o "k n Orta 
d·ı . . 1. • zon ı e ' · ı mış bır koınuıne . · tihalesı 
A 

. . yenı ıs 
vrupa '\iazıyetının l · bazı 

k e"e" arşısında Habsburg ın ehe· 
d . um·· ul ve 

evletler için cskı ş yanın 
. . . Avustur 

nuye ini knybetmıştır. kya i-
Alın . ·ı k Çckoslova 

Zonguldak, 21 - Halkevlerimizin 
5. inci yıldönümünü ve yeni halkevleri
mizin açılış ve kuruluşlarını büyük bir 
heyecan içinde kutlayan zonguldaklıla· 
rın Kem:llizm yolunda ve daima Parti
mizin saflarında hergün artan yeni bir 
hızla calışacaklarmı ve Partimizin di
riltici ve yükseltici prensiplerine yü
rekten ve bütün bir inanla bağlılrkla
rını sonsuz saygılarımızla arzederiz. 

İlbay ve C.H.P. Başkanı Halit Ak
soy, Halkevi Başkanı A. Karagöz, Ur

bay F. Ertaman 

Tokat, 21 - Halkevlerimizin 5. inci 

yıldönümünü kıvançla kutlar, sonsuz 

saygılarımızı sunarız. 

Vali ve ilyönkurul Başkanı F. Er
gun. H31kevi Başk. Cemal Kovalı 

Muş. 21 - Halkevlerimizin yıldö· 
nümünü çok samimı bir heyecanla kut· 
layan Muş halkının sonsuz minnet ve 
şükran duygularını engin saygılarım-

la arzeylerim. . 
Muş valisi ve C.H.P. ve Beledıye 

Başkanı N. Mergen 
Mus. 21 _Ulu Önderin kurduğu ve 

başınd; çalışarak onu günden güne yük
selttiğimiz halkevlerinin yıldönümünü 
kutlayan halkın sosuz sevgi ve minet
lerini arzeder, derin saygılarımla elle

rinizden öperim. 
Muş valisi C.H.P. ve Belediye 

Bşk. N. Mergen 
Ergani Osmaniye, 21 - Kazamızda 

bir halkevi açılması hakkındaki buy
ruk halkı çok ilgilendirdi. Evi sevin
dirdi. Coşkun tezahüratla açılma töre
nini yapıyoruz. Partimize ve büyükle
rimize minnet ve saygılarımızı suna-

rız. 

Halkevi Bo:şk;:mı lhs.:ın 
Antalya, 21 - Halkevlerinin yıldö

nümünü kutlamak üzere toplanan a:ı

talyalıların Partimize olan samin:i bağ
lılıklarını saygılarımla arzederim. 

Halkevi Başkam s. Gökçeoelu 
Mersin, 21 - Halkevlerinin açılış

ları bayramını eşsiz şenliklerle kutla· 
yan binlerce mersinlilerin büyük Par· 
timize sonsuz minnet duygularını ve 
çöziilmez bağlılıklarını derin saygıla
rımla arzeylerim. 

Mersin halkevi Başkanı M. Bozdogan 

Erzurum. 21 - Cumhuriyet pren
siplerini ve türk kültürünü yurda yay
mak ödevini üstüne alan evimiz bugün 
dördüncü yıldönümünü kutlarken biz
lere bu mutlu günleri yaratan partimize 
ve onun değerli sekreterine candan sev
gi ve saygılarımızı sunarız. 

Halkevi Başkanıı A. Erverdi 

Elaziz, 21 - İnkılapçı partimizin 
yüce eseri olan halkevleri yıldönümü
nü kutlarken duyduğumuz şevki ve bağ
lılığı tekrarlamakla sonsuz haz duya-

rız. 

düncü yıldönümü büyük sevinçlerle 
Beşiktaş, 21 Halkevlerinin beşinci 

kutlandı. Ulu Önderimize ve Partimize 
yıldönümü bayramını coşkun heyccan-

bağhlığınızı ve yükse.le şahsınıza olan !arla kutladığımız şu çok mesut dakika-
saygılarınızı sunmakla mutluyum. k . . larda pek kıymetli genci se reterımıze 

Halkevi Başk. A. Gevrek 
daima saadetler ve bahtiyarlıklarla dolu 

Aksaray. 21 - Yurdumuzun kültür bayramlar dilediğimizi en derin sa:rgı-
ve ışık kaynağı olan halkevlerimizin larrmızla arzederiz 
kuruluşunun 6 ıncı yıldönümünii kut- c. H. P. Beşiktaş ilçesi halkevi yönetim 
larken bütün aksaraylılar sonsuz say- kurulu başkanı Hukmu arkok 

gılarımızı yüce katınıza sunarız. Urfa, 21 _ Halkevleri yıldönümü 
Halkevi Bşk. V. Avni nün urfa halkevinde kalabalık bir halk 

Bursa, 21 - Beşinci yılını bitirip kütlesi tarafından tesit edildiğini arz. 
altıncı yılına girmenin yükse.le heyeca- eylerim. 
nını taşıyan Bursa halkevi çocukları Urfa valisi Atıf Ulusoğlu 
bir bayram havası yasatmak suretiyle Turgutlu, 21 _ Yüksek partimizin 
bu mutlu günü kutladılar ve coşkun kültür yuvaları olan halkevleri kuruluş 
gösterilerde bulundular ve bu vesile i- . . 1 yıldönümü münasebetiyle binncı yı ını 
le de Büyük Önderimizin yüksek şah-

idrak eden evimizde yüce şah-
sına, Partimize ve türk devrimine o-

sınızda beliren parti amaçlarına karşı lan sarsılmaz bağlılıklarını ve sonsuz 
inançlarını bir daha tekrarladılar. Şah· mevcut bağlılıklarını şah.si saygılarımla 
si minnet ve saygılarımla bildiririm. arzederim. 

Halkevi Bşk. Avukat T. Aycan Turgutlu halkevi başkanı S. Payraz 

İstanbul, 21 _ Kültür kaynakları- Fatsa, 21 - Bugün halkevini fatsa 
mızın altıncı yıla erişmelerini ve yeni halkının coşkun ve heyecan dolu sevinç 

tezahürleri arasında bizzat açtım; bu kül 
ülkü arkadaşlarımızm aramıza katılışı-

tilr ocağınında yurdda diğerleri gibi çok 
nı büyük sevinçle kutlarken sonsuz 

h faydalı işler görecegını çok umuyo-
saygı ve bağlılığımızı bir kere da a ta-

rum. Derin saygılarımı sunarım. 
zelemeği ödev biliriz. 

Halkevi Başkanı İlbay T. Gür Vali ve C. H. P .başkanı B. Başan 
Agah Sırrı Levend 

Vona, 21 - Yurdumuzun şen yuva- Ardahan, 21 - Halkevinin açılış tö-
Bilecik. 21 - Ulu Önderin yüksek 

!arından olan Perşembe Vonada bugün renini yapıyoruz. bu sebeble sonsuz sev-
izlerinde çalışmak ve her gün faaliyet 

al".tığımız halkevinin nahiyemize bah- gi ve saygılarımızı minnet ve şükranla-
:s sahasını genişleterek halka yaklaşmak 

şeylediği şeref dolayısiyle bütün köy- rımızı bir kere daha arzederiz. 
güdüsüyle kurulan evimizde bu mutlu 

lülerle bayram üstüne bayram yapıl- Halkevi reisi H. Arikli 
günde yüksek kuranına ve Partisine en 

maktadır. Bu hali mümkün kılan Atatür- Adana, 21 - Halkevlerimizin açılış 
derin saygılarını bir kez daha sunmayı 

kün kurduğu cumhuriyet saraymda bir yıldönümünü büyük bir heyecanla kutla· 
.. d b 1 onor sayar. 

köşe yapmağa musaa e uyuru masın- Bilecik Halkevi Bşk. Ali İpek yan Adana halkevlileri değerli genel 
dan dolayı perşembeliler size o:ıılerce sekreterimizden aldıkları ilhamla kut-
minnet ve şükran duygularımızı suna- Nikasr. 21 - Gençlik kutsal ve kül- lar ve ülkü yolunda }\ergün dünkünden 

Kaymakam ve urbay S. Yaşar rız. C.H.P. Bşk. Ziya türel evinin 5. inci yıldönümünü altı ok daha büyük başarı göstereceklerine ina 
Müdanya, 21 - Evimizin yıldönü- Bulanık, 21 _ Bugün halkın sevinç altında heyecanla kutladığı bugünü ya- nır sonsuz bağlılık ve saygılarını sunar-

münü sonsuz sevinç ve yüksek duygu tezahürleri arasında halkevinin açılma şarken hu verimli yuvayı yaratan parti. lar. 
·ıe kutlayan mudanyalılar bizi bu mut- töreni yapılmıştır. Bu vesile ile Parti- sinde bu günü candan kutlar derin say- Adana halkevi başkanı Sefa özler 

~u günlere ulaştıran partimiz ve siz bil- ye ve en büyüğümüze olan bağlılığı ve gılarını sunar Kırk.ığaç, 21 - Kırkağaçlılar de-
yüğümüzü saygılarla andıla~. saygılarımızı arzeyleriz. Halkevi. başkanı Mustafa Özden rimin kültürünü yapan halkevini açar-

Halkevi Bşk. Saıp Çalıkel Urbay ş. Ural. Halkevi Başkanı Isparta, 21 - Halkevimizin yıldö- ken yüksek şeflerine saygı ve bağlılık-
Muş, 21 - Büyük Önderin kurduğu Bayrakdar oğlu nümü \>ayı amını kutlayan Isparta genç- }arını arzederler. 

evlerimizin yıldönümünü candan kut- Kağızman, 21 - Bugün binlerce liğinin yüksek varlığınıza karşı besle- C.H.P. Kırkağaç başkanı Celal 

tarken onun yaşamasına ~ah~n .. yk~rd~~ kağızmanlının iştirakiyle coşkun bir diği tazim ve bağlılık duygularını ar- Ordu, 21 - Halkevimizin açılış yı-
sizin gibi değerli ve eşsız huyu erını heyecan içinde halkevimizi açtık. Bu eder saygıyla ellerinizden öperim. lını kutlamak için bu anda evimizin ilk 
d saygı ve sevgi ile anıyoruz. vesile ile Zatı Devletlerine halkın en Isparta halkevi başkanı F. Aksu çatısı altında toplanan Ordu gcnçleri-

e Muş Halkevi Bşk. K. Kotan samimi saygılarını sunarız. nin sonsuz saygı ve sevgilerini suna-

lı . 21 _ Partisinin yüceltiş G.. K ak Gireson, 21 - İnan ve şeref dolu al-
Akşe ır, A .. Ev Bşk. A. unay, aym am . k k"'Jt"" sa aşın rım. 

d v ·mkanlardan en o- tmcı yılımıza gırer en u ur v -

Y
olunda bağışla ıgı_ 1 • 

1 
k t- İhsan Olgun Halkevi başkanı Arif Onat 

. . 
1 

halkevının açı masını u daki ünlü hissesini aklından çıkarmayan 
mhsı o an Pertek, 21 - Partimizin savaştan ı an M · 21 t. · · h d ne h" şükranlarını arzeder. evimizin büyük bayram arımıza c amsa, -par ımızın ars ön eri 

ıayan Ak~e 1~ Celal Adil, C.H.P. Bşk. evel ve sonra başardığı ve başaracağı la başla anık olduğunu sıcak sevgi ve h.alkevlerimizin yıldönümi.inü kutlarken 
flalkevı Bş · A ~h Yalçın bütün işlerde ileri atılmağı kendisine saygılarımızı yüce katınıza ulaştırmayı sonsuz bağlılıklarımızı tekrarlar ve de-. anyaya ıılı 1a ı . hl"kedir ki, 

Çın o k d b · ··k hır te 1 
a ar uyu b dev· 

boyle bır ihtimal karşısında u . 

Aziz Perkun. şar:~salga davamızın ol- ülkü edinen pertekliler kurulan yeni ödev bilirm. rin saygılarımızın kabulünü rica ederim. 

ı mit 21 - u '"kl evlerinden büyüklerine inanını parti- Gı"reson halkevı· lıaşkanıı Cemil Ülgen H Ik . b k K C z ' . kılaAblarunızın ko eşme- a evı aş anı enan apan 1 • ...eırnesıne 
c.t Habsburgiann da gerı .. t 

ra d .. ··k antan 
zı ır. Binaenaleyh kuçu b 

d l k Ha s-ev etlerınden Çe coslova ya, 
buru l Yugoslav· 

o rneselcsinde tnlyaya. G"" 
Ya İse Alınnnyaya daha yakındır. o· 
r\ilii ı · Orta Yor ki Habsburg mese esı, 
t"rupanın büyiik küçük bütün dev
etlerini alakadar eden biı·inci dere· 

cehde ehcıniyetli bir meseledir. Ve bu 
ae ebı d" V"ya· e ır ki bu.,ün ve yarın ı 
nada s h ., N th c uschnigg ile von eura 
•raaınd h 1- a Yapılacak görüşmeler e: 

rna ve ın sine sonsuz bağlılık ve saygılar sunar. 
gunlaş halkevlerinizin bugün ku- Urla. 21 - Bugün türk inkılabının 'Trabzon, 21 - Kıymetli fikir ve ir-an Halkevi Reisi Zülfü 
sine savaş . . !dönümünü kutlar- eşsiz bir eseri olan halkevlerinin açılış şatlarınızla kendisine ayrılan yolda yürü 

n beşıncı yı be c. Kale, 21 - Ülkü yolunda altı rulusunu Partimize karşı s- yıldöni.imünü kutlayan evimiz izdeşlc- yen halkevi 5. inci yıl dönümünü kut-
ken. 

0

izdaşlarırnızın vgi ve bağlılıkla- okun gösterdiği istikametlerden Ulu rinin yüce varlığınıza izhar ettikleri larken sayın genel sekretlerlerini can· 

1 · sarsılmaz se Atasının işaret ettiği amaca erişmeye . 
}edik erı . kl bahtiyarım. minnet ve şükran duygularımızı sunar. dan sevgılerlc hatırlar ve derin saygıla-
rımızı bildır~e ke Mehmet Ali Karite büyük bir hızla koşan halkevlerinin yıl ellerinden öperim. rını sunar. 

ı k vı Bş · ı dönümünün töreni bugün eşi görülme-
tırnit ha e tl lkevinde top anan Uıla halkevi Bşk. H. Tümerk Trabzon Halkevi başkanı Arif Sayıl 

ıı - na Ik miş bir halk kütlesinin katılması ile 
Çorlu. b""yük bir ha K"" h 21 E · · · b ·· k"" Biltlı"s, 21- Ulusal mefkfıreyı· halk . daşlar ve u . • halkevimiz salonunda yapılmış, her a- uta ya, - vımızın ugun u 

Partilı arka . . gu .. ven ve ınan ve d v 1 ·· t ··k ek yıldöniimünde ülkü yolunda inan ve i- evlerinin kutsal varlıgvını yıldönümünde 1 rırnıze r· landa bize ogru yo u gos eren yu s 
kütlesi kalp e söylevinizi hopar °: partimize candan hürmetlerini sunarız. manla dolu derin bir duygu coşkunlu- halkevimiz kutlar. 

n gür ve vakur . bir vecd ve huşu Halkevi Ba,kanı Dilmac g-u ile yaşayan halkımızın gönül bağlı- Şarbay Suphi Mentes 
re da derın Ilarda 
ün karşısın .~ece'""k""'le;...r_i .....;;.Y_o _________________________ ~-----------------
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Açık hava 
Hayatın güneşten geldiğini bilme

yen kalmamış gibidir. En bilmez köylü 
bile, nebatlara o güzel yeşil rengi vere
nin güneş olduğuna dikkat etmiştir. 
Köylünün güneşten yağızlaşan yüzü, 
doyuncaya kadar yiyememesine rağ -
men, gene canlıdır. Eskiler '"Güneşin 
girmediği yere hekim girer,. derlerdi. 
Bir zamanlar kafes arkasında güneş • 
ten mahrum olarak yaşatılan kadınla

rımız, bembeyaz tenleriyle bilmem 
nasıl hoşa giderdi; bugün plajlarda gü
neşten esmerleşmiş bedenlerini gurur
la gösteren kadınlarımız onlara nisbet· 
le ise daha bahtiyardırlar. 

Bircok hastalıkları güne§ ışığı al
tında i~i ediyorlar. Güneş olmadığı za
man, suni güneş kullanıyorlar. Sana -
toryumlar, prevantorywnlar, solaryum
lar, güneş tedavisinden en çok istifa
de eden sağlık yurdlarrdır. 

Açık hava bize yalnız güneş ver • 
mez; kalabalık ve kapalı yerlerde yaşa
madan edindiğimiz zayıflıkları, cılız

lıkları gidermek için ciğerlerimizi te
miz hava ile doldurmağa da yarar. Açık 
havada rüzgardan, soğuktan da, kapalı 
yerlerde olduğu gibi, korkulmaz. Hal
buki kapalı yerde bir hava cereyanı in
sanı en korkunç hastalıklara uğratabi
lir. 

Bir şehrin kapalı bir evinden çıkıp 
başka bir şehrin bir evine kapanmak 
(tebdili hava) olur mu? Böyle bir hava 
değiştirmenin bile sağlığa yararlı oldu
ğu söylenirken, kapalı bir havadan açık 
bir havaya geçmenin daha sıhhi oldu • 
ğunda şüphe yoktur. 

Açık havanın üzerine o kadar söz 
söylenmiş, o kadar kitablar yazılmıştır 
ki benim burada bir doktor edasiyle 
bundan bahsedişim ukalalık sayılabıhr; 
faht doğrusunu söylemek lazım gelir
se, bütün o sözlere, o kitablara rağmen, 
bizim açık havadan henüz lazımı gibi 
istifade etmediğimiz meydandadır. 

Memleketimizde tek bir açık hava mek
tebi tesis olunduğunu işitmiş değiliz. 
Havanın açık, güzel ve ılık olduğu za
manlarda bile çocuklarımızı kapalı der
sanelerde okutmak adetinden bir türlü 
kurtulamıyoruz. Niçin? birçok kimse -
lerce açık havada disiplin temin edile -
mezmiş. Kırk elli, belki daha ziyade 
mevcudlu sınıflarda açık hava dersi 
yapmak hemen hemen imkansızmış. 

Halbuki asıl böyle talebesi yirmi inşi 

geçen sınıflarda kapalı tedris yapmak 
zararlıdır. Biraz sıcak oklu mu deı·lid

nenin pençereleri, kapılan açılır. Sıra
larında biribirine yapışık gibi oturan 
çocuklar bu pençere ve kapı açıklığın
dan ileri gelen hava cereyanı altında 

kaldıkça, hastalıklara dah"\ ç;ık maruz 
bulunurlar. 

Hem disiplinin kapalılık veya açık
lıkla ne alakası var? Disiphn, muallim 
ruhunun çocuklar üzerinde manevi bir 
tesirinden ileri gelmiyorsa, kapalı yer
de onu temin etmek daha güçtür. Bina
enaleyh açıklık ve kapalılığın disiplin
le bir alakası olmamak lazım gelir. 

Çocuklarımızın bünye zayıflıkları

nı açık havada giderebiliriz. Zekaları -
nın açık havada daha ziyade inkişaf e
deceğine şüphe yoktur. Terbiye ve ted
riste tabiat en büyük üstad olduğuna 

göre iyi tedris mevzularının açık hava
da daha çok bulunacağında şüphe yok -
tur. 

Avrupada, bilhassa büyük harbtan 
sonra, harb mahrumiyetlerinin çocuk • 
larda husule getirdiği bedeni ve ruhi 
noksanları kaldırmak, onların bedenle
rine olduğu kadar ruhlarına da kuvvet 
vermk için yer yer açık hava mekteb • . 

!eri tesis edilmeğe başlamıştır. Aradan 
on sekiz on dokuz yıl geçtikten sonra, 
bu mekteblerin harb musabı gençler ü
zer inde ne mi.ın'im tesirleri oldugu 
daha iyi anlaşılmış ve bu türlü mekteb
lerin çoğaltılmasına çalışılmakta bu-
lunmuştur. x 

Çıplak bedenlerle kar üzerinde spor 
yapanları bizde görmüyorsak da Avru
pa gazete ve mecmualarında fotograf -
lariyle görüyor ve kıskanıyoruz. Bu • 
günkü nesil bizim gibi kapalı yaşamağa 
alıştırılmış kimselerin mahsulüdür; ba
ri yarınkileri açık havada yetiştirmeğe 
ve en kuvvetli bir nesil olmasını temin 
etmeğe çalışalan. 

.Kazım Nami DURU 

KIZILAY 

Tarihi evrak tasnif ediliyor 
Macaristandan hir 
mütehassıs getirtildi 

İstanbul, (Telefonla) - Başbakan
lık, İstanbuldaki tarihi vesikaların tas
nifine büyük bir ehemiyet atfetmekte
dir. Bunun için Macaristandan bir mü· 
tehassıs getirtmiştir. Mütehassıs, ls
t.anbuldaki Babıali, Maliye, Meşihat 
ve Topkapı sarayı evrak hazinelerini 
tetkik etmiştir. Buralarda türk ve diin
ya tarihini aydınlatacak mühim vesika
lar bulunduğu için, tasnifin bir an evel 
yapılması n<'ticesine varmıştır. Yakın
da raporunu Başvekalete verecek, çok 
kuvvetli bir teşkilatla birkaç koldan işe 
başlanacaktır. Tasavvurlara göre işe 
beş koldan başlanacak ve azami on beş 
senede bitirilecektir. 

1 Kısa memleket haberleri 1 

4 dana haberleri 

* Seyhan kıyısındaki sedlerin tamiri 
tamamen ikmal edilmiştir. Bundan son
ra Havutlu bucak ınıntakasındaki :>ed
lerin tamirlerine başlanacaktır. 

* Seyhan Çocuk Esirgeme kurwnu 
umumi kongresi 19 şubatta toplanmış
tır. 

"' Mal1sulün tükenmesi dolayısiyle 
Kozan ve Dörtyol mıntakalarından ya
pılan portakal ihracatı son bulmak üze
redir. Bu yıl portakal ihracatı ve por
takal fiatları portakalcıları çok mem
nun etmiştir. Bahçelerde yeni yıl için 
hazırlıklar ve temizleme işleri yapıl
maktadır. 

* Şehir içinde menenjit aşılama iş
lerine hararetle devam edilmektedir. 
Aşılanan talebe ve muallimlerin mek
tebleri tadil yapmaktadırlar. 

* İllüşyonist Zati Sungur Adanaya 
gelmiştir. 

* Vilayet Umumi meclisi 19 şubatt.a 
son toplantısını yapmış ve beş senelik 
mali hizmet programını kabul etmiştir. 

* Ceyhanda haavlar çok güzel git
mektedir. Çiftçiler ekine hazırlanıyor
lar. 

* 22 ağustos 937 de açılacak 7 inci 
enternasyonal İzmir fuarına iştirak i
çin Adana sınai müesseseleri şimdiden 
hazırlanmağa başlamışlardır. 

Sıyasal bilgiler okulu talebeleri
nin 30 ve Niğde orta mektebi talebele
rinden de 20 kişilik bir.kafile, bayramı 
geçirmek üzere Adanaya gelmişlerdir. 
Sıyasal bilgiler okulu talebeleri erkek 
lissinde, Niğdeli talbeler öğrtmn oku
lunda misafir edilmişlerdir. 

A.f ersin haberleri: 

* Bayramın üçüncü gunu Mersin 
stadyomunda Mersin halkevi sporcula
rı ile Silifke halkevi sporcuları bir maç 
yapacaklardır. 

* Mersin halkevinde çalışmakta o
lan eskrimciler, bayramda bir gösteri 
karşılaşmaları yapacaklardır. Halkevi, 
az zamanda ve iyi denilecek şekilde 

sekiz eskrimci yetiştirilmiştir. 

Ralıl;esir ha.berleri: 

* Balıkesir halkevi tarafından bay
ramın ikinci günü akşamı bir kıyafet 
balosu verilecektir. Balo büyük bir a
laka uyandırmakta, birçok kimseler, 
milli kıyafetlerle baloya iştirake ha
zırlanmaktadırlar. 

* 'Geçen yıl, Bursa, Edremit, Ayva
lık, Bandırma ve Balıkesir atletizminin 
iştirakiyle Bursada bir atletizm müsa
bakaları yapılmı ·tı. Beş şehir arasında 

olan bu müsabakalar bu sene 6 hazi
randa Edremitte yapılacaktır. 

* İzmir Erkek lisesi futbol takımı 
bayram içinde Balıkesire gelerek Balı
kesir erkekş lisesi takımı ile bir maç 
yapacaklardır. 

Gündelik 

KIZILAY 
(Başı ı İncide) 

yük bir kuvvet olduğunu o gece 
anladım: Gördüğümüz çadırlar 
bir Kızılay hastanesi idi. 

O gecedenberi hayalimde Sina 
çölünün hatırası Kızılay çadırları
nın bu ışıkları ile aydınlıktır. Zan
·nederim ki hala vahasız ve serab
sız çöllerin ötesinde bu ışıklar bi
rer ümid gibi yanıyor ve birer kalb 
gibi çarpıyor. Kanal seferinin 
meşakkatini çeken hangi askerde 
bu hatıra yoktur? Hangi yaralı, 
bir damla su bulunmıyan o çölde, 
bu şefkat kaynaklarında·n kana 
kana içmedi? 

Bayramda türk yavrularının 
göğsüme her çiçek takışında bu 
levha tekrar gözümün önüne geli
yor. Bu çiçek paralarının bir gün 
tabiatrn ve insaniyetin hiç bir te
sellisi olmıyan yerlerde en büyük 
iztırablara nasıl şifa verdiğini dü
şünüyorum. Belki bu hayır ve şef
kat hatıraları para'nm bütün ci
nayetlerini aff ettirnıeye kafi ge -
lir. 

Kızılay, memlekette bize mun
tazam iş.liyen bir makine gibi gö
rünür. Ben onu bir kalb olduğu 
yerlerde tanıdım. Bu şefkati, 
T rablus, Hicaz, Sina çöllerinde, 
Erzurum dağlarında tatmış olan
lara sormalı! Kızılay, ianelerini 
yaralı, hasta ve garib olmıyanlar
dan İstiyor. Bu büyük merhamete 
bir gün muhtaç olmamış olanlar 
Kızılay için kafi derecede feda
karlık edemezler, zira hiç bir fe
dakarlık bu büyük merhametin 
bahası olamaz. Kızılay, Türklerin 
en güzel eserlerindendir. Çünkü 
en insani olanlarındandır. Şu da
kika'da Anadolunun her köşesin
de ve lstanbulun gözümüze gö -
rünmiyen ücra yerlerinde kaç bin 
ıztırab, haşım onun göğsüne daya
mış, ağır ağır diniyor. Ve bu mem
lekette iztırabdan daha çok ne 
vardır? Bu ıztırab memleketinde 
merhamet Kızılay' da bir müeue
se gibi canlı duruyor. O hepimizin 
müşterek merhametidir, hepimi -
zin kalbi onun göğsünde çarpı -
yor. Mücahedemizin bizi sevin -
dirdiği her an'ın bir kaç bin ıztı -
raba bedel olduğunu düşünelim 
ve çalışalım ki müşterek merha
met, bütün muztaribleri kucaklı
yacak kadar genişlesin! 

Falih Rıfkı ATAY 
============····· 

Devlet matbaasının 
Ank~ada 

birleştirilmesi 
Istanbul, 22 (Telefonla) - Haber 

aldığımıza göre devlet matbaalarının 

Ankarada birleştirilmesi için kuvvetli 
bir fikir vardır. Bu takdirde İstanbul
daki devlet matbaası ile birlikte dam
ga matbaasının da Ankara'ya naklelli
leceği anlaşılıyor. Yalnız damga mat
baası pul ve kıymetli evrak bastığı ve 
belki de kağıd para basacağı için, diğer 
matbaalardan ayrı bulunmasına lü:.mm 
hasıl olmuştur. Bu matbaanın ya lstan
bulda bırakılması veya Ankarada ayrı 
bir binaya yerleştirilmesi işi tetkik e
dilmektedir. 

Eski bir tarih kitabı 
türkçeye çevriliyor 
İstanbul, 22 (Telefonla) - T. T. K., 

ana eserlerden Reşideddinin farsça Ca· 
miüttevarih adlı kitabını türkçeye çe
virterek nefis bir surette bastırmağa 

karar vermiştir. Kitab, fasıllara ayrıla
rak farsça bilenlere kısım kısım tercü
me ettirilecektir. 

VOLGA ATEŞLER içinde 
ALBERT PREJEAN - DANİELLE DARRİEUX 

23 - 2 - 1937 == 

Ankara Stadyomunda 
Halit Bayrak liu pası turııovası 

devam ediyor 

Ankara stadyomundaki maçlerdan birıni heyecanla seyreden kalabalrk 

(Başı ı. inci sayfada) 
cü Demır Sporla turnuvanın ikinci iki 
maçını yapacaklardır. 

Bu turnuvanın ehemiyeti şurasın

dadır ki Develet demiryolları kadrosun. 
dan kuvvet alan Demirspor takımı , son 

zamanlarda oldukça kudreti haiz bir fut
bol takımı haline gelmiş ve yaptığı bir 
iki dostluk maçında iyi neticeler almış

tır. 

Evvdki gün Çankaya ile berabere 
kalmasıda dediğimizin hakikate uygun 
olduğunu gösterir. 

İşte bu sebebledir ki kuvvetli olduğu
nu bildiğimiz, fakat kuvvetinin hakiki 
derecesini ancak bugünkü maçı ile ölçe
bileceğimiz Demirsporun bu maçı bu ba
kımdan ehemiyetli ise de, diğer bir ba 
kımdan daha ehemiyetlidir: zira bugün 
Ankaragücü'ne yenilirse turnuva şam· 
piyonlugu Ankaragücü ile Çankaya a
rasındaki maçta tahakkuk edecek, fa
kat Ankaragücünü yenerse turnuva 
şampiyonu namzedi Demirspor olacak
tır. Şu halde bugünkü bu maç bize: 

Demirsporun kuvvet derecesini an
latacak, 

Demirsporun turnuva üçüncülüğünü 
kazanmış olduğunu ve 

Demirsporun turnuva şampiyonlu

ğuna yükselmiş bulundugunu göstere
cektir. 

Bu fikrimizi rakamlarla izah edelim: 
Demirsporun bugünkü sayısı 
Bugün maglCıb olursa ceman 
Bugün de berabere kalırsa 
ceman 
Bugün galib gelirse ceman 
Kırıkkaleyi yendikten sonra 
ceman 

2 

3 

4 

5 

8 

Bu vaziyetlere göre diğer takımlar
dan Çankaya, muhtelif takdirlerde, an· 
cak şu sayıları alabilir: 

Çankayanın, bugünkü sayısı 
Bugün Kırıkkaleyi mağlub et-

2 

tikten sonra 5 
Ankaragücü'ne yenilirse 6 

Ankaragücü ile berabere kalırsa 7 
Ankaragücü'nü yenerse 8 
Ankaragücüne gelince: bu takım da 
Bugün tek galib vaziyette 3 

Demirspora bugün mağlUb 

olursa 4 

Demirsporla bugün berabere 

kalırsa 5 

Demirspora bugün galib ge-

lirse G 

Demirspora maglub Çankaya ya 

galib gelirse 7 

--

Cankaya ile barcbere kalırsa 6 
Çankayaya mağlub olursa 5 

Demirspora ve Çankayaya galib 
gelirse 9 

Demirspora galib gelir ve Çan-
.kaya ile berabere kalırsa 8 

Demirspora galib, Çankayaya 
mağlUb olursa 7 

Görülüyor ki bu tahminlerde Kırık
kalenin bütün rakiblerine mağlüb ola
cağı ihtimali dikkate alınmıştır. Bu ih
timalin tahakkuk etmemesi bütün he
sabları altüst edecektir. Gene görülüyor 
ki Demirsporun turnuva şampiyonlu

ğuna namzcd sayılabilmesi için bugün 
muhakkak surette galib gelmesi lazım
dır. 

Ankara stadyomunun eşsiz çerçeve
si içinde yapılan bu maçlar, Ankara 
sporcuları tarafından büyük bir alaka 
ile takib olunmaktadır. Ankara stadyo
mu, bize, gerek futbolculara ve gerek 
futbol seyircilerine bu güzel oyunun 
tam zevkini verecektir. Bu düşüncemi
zi şu sebeble ileri sürüyoruz: Ankara 
takımları arasında ve diğer sahalarda 
yapılan en dikkatdeğer maçlarda kapı 
hasılatı, daima, umulmıyacak kadar az 
olmuştur. Halbuki, evelki günkü maç
larda stadyom hasılatının - fiatlar bi
rinci mevki 25, ikinci mevki 15 ve Ü· 

çüncü mevki 5 kuruş olduğu halde iki 
yüz elli liraya yaklaşmıştır. Bugünkü 
maçlar, yukarda izah ettiğimiz sebeb
ler dolayısiyle , çok daha mühim oldu
ğundan seyirci sayısı ve kapı hasılatı 
evelk! günkünün çok ziyade fevkine 
çıkmak Iazımgelir. 

Ankaranın spordan anladığını, kon
forlu stadyomunda gürültüsüz patırdı
sız maçlar seyretmek istediğini orada 
yapılan maçlara gösterdiği bu rağbetle 
ispat etmiş olan halkını bugünkü maç
ları seyre davet emek bizim için husu
si bir zevkir. - Sporcu 

*~* 

Turnuva maçları tertib heyetinden: 
Bugün (23 şubat 1933 salı) Ankara 

stadyomunda Hatid Bayrak turnuva 
maçlarının ikinci karşılaşmasını saat 
14 de Çankaya - Kırıkkale Gücü ve 15.45 
de Demirspor - Ankara gücü yapacak
lardır. Birinci maçın haJcemliği B. İb
rahim ve ikinci maçın hakemliği de an
trenör B. Coni tarafından icra edile
cektir. Giriş fiatları, birinci mevki 25, 
ikinci mevki 15 ve üçüncü mevki 5 ku
ruştur. 

. . 
-. 

Ankara stadyomunda oynanan maçlardan birine aid enstantane 

f(ızılaya borcudur insanlık olmak •• uye 
v' 
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.ispanya 
• 
ısyanı 

(Başı 1 incide) 
gal etmiştir. 

Bu müddet zarfında hüküınet kuv· 
vetleri general Aranda kumandasında
ki asilerin şiddetli mukavemetine rağ
men Oviedo şehrine girmişlerdir. 

l · de 
Plaze de Toro ve su hazine erı 

dahi) olmak üzere şehrin bütün mahal
leleri şimdi işgal edilmiş bulunuyor. 

Madrid, 22 (A.A.) - Hükümet or-
d 1 

. . . ·· h"m mikyasta 
u arının vazıyetını mu 1 • • • 

ısJ.<:L d .. büyük zafer bıd!ırıl-••u e en şu uç 
tnektedir: 

1. - Asturi'li madenciler Oviedo-

Ya girmişlerdir. 
2. - Hüküınet kuvvetleri Jarama 

tnıntakasında Marata de Tajuna istika
rnetinde ilerliyerek bazı mühim mev-
. . . . 1 d" Bu kuvvetler 

zılerı ışgal etmış er ır. 
Şimdi Marauosa Talavera kasabasına 
hakim bulunmakta ve Madrid ile Ta· 
lavera arasında asilerin münakaHitını 
tehdid etmektedirler. 

3. - Hükümet kuvvetleri Avile e-
yaletinde Val de Maquedayı işgal ede
rek buradan asilerin Avila istikametin
deki rnünakalatını tehdid etmektedir
ler. Franko kuvvetleri şimdi Escoial 
istikametindeki tazyiklerini gevsetmek 

mecburiyetinde kalacaklardır. 

Bilbaoda 15 bin Frankocu 
öldürüldü 

Berlin, 22 (A. A.) - Voz d' espana 
gazetesi, dahili harbrn başlangıcından 
beri Bilbaoda kurşuna dizilen Franko
cuların 15 bin olduğunu yazmaktadır. 

Jarama bölge•inde harb 
Madrid, 22 (A.A.) - Jarama cebhe

sinde dün sabah büyük bir faaliyet ol
muştur. Asiler hüküınet topcularnun a
teşine rağmen, büyük mikyasta tahşidat 
yapmağa muvaffak olmuşlardır. 

Jarama muharebesi 12 gündenberi de
vam etmektedir. Asilerin zayiatı çok
tur. Bir kaç alayları olduğu gibi yok e 

dilmişlerdir. 

M adrid Jüşmiyecek 
Madrid, 22 (A.A.) - General Mia

ja düşmanlığın daha çok zaman devam 

etmek istidadında olduğunu bildirmiş 
ve demiştir ki: 

" Fk A• - a at asıler asker tedarikinde 
güçlük çektikleri ve hükümet merke
zinde kafi mikdarda asker bulunduğu 
için Madrid hiç bir zaman düşmiyecek
tir." 

A•ilere göre ... 
Valladolid, 22 (A.A.) - Havas mu-

habirinden: Hükümet kuvvetleri Astu
rie cephesinde taarruza geçmişlerdir. 

Muharebe birkaç saat devam etmiş
tir. Asturie'li madenciler Franko hatla
rına büyük bir şiddetle hücum etmiş
ler ise de her defasında geri püskürtül-

müşlerdir. 

Hükümetçiler 150 bin asker 
çıkartacaklar .. 

Paris, 22 (A.A.) _ Ekselsiyor ga

zetesine Valansiyadan bildirildiğine gö

re hpanya harbiye nazırı 23 den 27 ya
şına kadar bütün erkekleri mecburi as 

kertik hizmetine tabi tutmuştur. Bu 
suretle 150.000 kişi silah al tına alınını~ 
oluyor. Bu gazete harbiye müsteşarı 
general Asceusiou'un istifasının cum
huriyet ordusu erkaruharbiyesinde mü
him değişikliklere mebde olacağını il5-
ve etmektedir. Bu münasebetle sosya
list lideri Carlos Baraibar'ın general 

Asceusion'un yerine getirileceği söy

lenmektedir. 

BB. Şüşnig. No~at 
•• •• • 

goruşmesı 

b Viyana, 22 (A.A.) - Almanya dış 
n~kanı fon Noyrat ile başvekil B. Şuş-
ıg arasındaki görüşmeden sonra, fon 

Noyrat cunmhur ba~kanı B. Miklas ta-
raf Y 
b ından kabul edilmiş ve mülakatta dış 
akanı B. Şmid de hazır bulunmuştur. 

Bunu nıüteakib B Şmid fon Noy-
rat . • · ' . 
fe . Şerefıne Grandotelde bir öğle zıya-

tı ve ...... : . . 
fı' 

1 
...... ştır. Ziyafette alınan mısa-

rlerd 
ve en baş.ka büyük elçi fon Papen 
ve ~rta elçilik erkanı Viyanadaki macar 

ıtaıyan . li ı.._ orta elçileri Avusturya mıl-
uctnkasr ın .. d'" Berr u urü ve Avusturyanın 

1ndeki 
-------ı--~~~o!.rt~a~e:!_!l~~i:!s~i de hazır bulun· 

l. ___ G_u_··n_u_··n __ S_o_n_H_a_b:-e_r_le-=-r_i _ _.I 
Amerikanın bitaraflığı İngiliz 

y;eni bir pro je hazırlandı 
Vaşington, 22 (A.A.) - Senato dış 

işleri komisyonu senatör Pitmanın bi
taraflık projesini tasvib etmiştir. Siya
si mahfiller de projenin bir ay içinde 
kanun hükmünü alacağım zannetmek· 

tedirler. 
Proje, hükümetin arzusu ile tam te-

cerrüd taraftarlarının temennisi ara

sında mutavassıt bir tarzıhal teşkil 

etmektedir. Hükümet şimdiden Pitman 

projesini kabul etmiştir. 

Bu kanuna göre, Cumhur başkanı, 

bir harba veya dahili harba iştirak e
denlere aid teslihat üzerine ambargo 
koymaya mecburdur. Harba yarayan 
ham maddeleri ve diğer malzemeyi ise, 

isterse yasak edebilecektir. Barış zama

nındaki nisbeti geçmemek üzere borç 

yapılabilecektir. Bu memleketlere gi

decek her türlü eşyanın parası peşin ve

rilecek ve satın alan memlekete aid ge

milerle nakledilecektir. 

Polonyada yeni hir parti 
Varşova, 22 (A.A.) - Albay Kok ta

rafından teşkil edilen yeni grupman. 
Mareşal Smigly Ridzin himayesinde 
milli bir cephe tesisine matuftur. Mev
zuubahs olan şey fa~izm değil, ordunun 
himayesinde enternasyonalci olmamak 
şartiyle muhalefet partilerinin de işbir-

liğine imkan veren bir devlet ve otorite 

telakkisidir. 

B. Kok, muhafazakarlar aleyhinde 

fikir beyan etmiş olmakla, Halk partile

rini Pilsudski siyasetine iltihak ettir

mek istemektedir. 

.Adisabebadaki suikast 
ll<lhin ldşi o rguya çelcildi 

Ras Desta Mare~al Graziani önünde sadakat yemini ederken 

Roma. 22 (A.A.) - Habeşistan u
mumi valisi Mareşal Graziyaniye Addi
sabebada yapılan suikast hakkında res
men bildirildiğine göre Mareşalın ya
rası hafif olup iyileşmekte devam edi
yor. Diğer yaralıların da sıhhi vaziyeti 
iyidir. Yalnız hava kuvvetleri kuma:ı
danı General Liftta"n n bir bacağını 
kesmek icab etmistir Suikasttan ölen

ler olmamıştır 
Sorguya çekilenler 

Addisabeba, 22 (A.A.) - Mareşal 

' Grazianiye yapılan suikasd neticesinde 

askeri mahkeme 2.000 yerliyi tevkif 
ederek bunların sorgularına başlamış

tır. 

Addisabeba'nın bazı mahallerinde 

devriye kolları araştırmalar yapmak

tadır. 

Bütün memlekette ve Addis. abeba

da büyük bir sükunet hüküm sürmek

tedir. Bu şehirde bulunan italyan as

kerlerinin mevcudu 30.000 ki idir 

Amerika yeni bir deniz 
silahlanma programı 

yapacak mı? 

cumhur reisi B. Ruzvelt ve bir 

Vasington, ( A.A.) - Bay Ruzvelt, 
!ngilterenin silahlanmasının Amerika
nın yeni bir deniz programı tatbik et
me~ine sebeb olup olrnıyacağı hakkında 

ı gazeteciler tarafından sorulan suallere 

cevab vermemiş

tir. Cumhur Re

isi yalnız şim

diki inşaata de-

vam edebilmek 

için behemehal 

çelik tedarik et 

mek lazım geldi

ğini ve bu müş

külatın yakında 

iktiham edilece· 

ğini beyan etmiş· 

tir. 

l 

donanmasının 

manevraları 
Londra, 22 (A.A.) - Anavatan fi

losu ile Akdeniz filosunun müşterek 

manevraları mart başında Cebelüttarık 
açıklarında başlıyacak ve beş gün süre
cektir. 

Deyly Telegraph gazetesi, bu manev
ralara iştirak edecek gemilerin geçen 
manevradakinden az olacağını çünkü 
bir kısım gemilerin iı.panyol sahillerin
de meşgul olduğunu bildirmektedir. 

Manevralara 88 gemi ile 130 tayyare 

iştirak edecektir. 

B. Çörçil bir 
büyül<. filo i tiyor 

Londra, 22 (A.A.) - Sunday Kro
nik! gazetesi B. Vinston Çörçilin bir 

makalesini neşretmiştir. 
B. Çörçil, bilhassa japon vaziyeti 

sebebiyle, İngiltere için büyük bir 
filo istiyor ve İngilterenin Çindeki men
faatlerinin tahrib ve imhasına ve Asya
nm münhasıran asyalılara tahsis edil

mesi teşebbüslerine karşı lakayt kala· 
mryacağınr bildirerek diyor ki: 

''- İngiltere, menfaatlerini himaye 
edebilmek için, silfilılanmalıdır.,, 

B. Orl<.onil<.idze~e 
el 

hüyül{ hir cenaze 
töreni yapıldı 

Moskova, 22 (A.A.) - Orkonikidze
nin cenaze töreni dün çok ihtişamlı oir 

şekilcie yapılmıştır. Dün sabahtan iti

baren tekrar on binlerce kişi tabutun 
önünden geçmiştir. Tabutu parti ve hü

kümct şefleriyle ôlüniin akrabası ve 
dostları ve m:mleketin her tarafınd,tn 
gelen heyetler, bir askcrı müfreze ve 
yüz binlerce işçi takib etmiştir. 

Kızıl meydanda, yapılan cenaze tö
reninde parti icra komitesi ve hüku
met adına B. Molotov, ordunun adına 

B. Voroşilof, ağır endüstri komiserliği 
adına B. Ruhomoviç ve diğer birçok 
şahsiyetler, işçiler nutuk söylemişler

dir. 
Hükümet tribününün önünden kı~

lar ve Moskova i çilerinden takriben 

iki yüz bin kişi geçmiştir. Cenaze töre
ninde kordiplomatik de hazır bulun
muştur. 

B. Noyrat 
Viyana da 

(Başı 1 ıncide) 

bilecek hiçbir hadise vuku bulmamış

tır. Bununla beraber yüz kişi tevkif e
ı..lilmiştir. 

Fon Nöyrat harb ölüleri abidesine 
çelenk koydu 

Viyana, 22 (AA.) - B. von Nöyrat 
bu sabah ıharb ölüleri abidesine bir çi
çek demeti koymuştur. Hariciye nazı
rı bundan sonra Avusturya nazırlariy
le siyasi bir mülakat yapmış ve bu miı
lakattan sonra aşagıdaki tcblig neşre
dilmiştir: 

"-Almanya hariciye Nazın B. Von 
Nöyrat refakatinde Almanyanın Viya
na sefiri B. von Papen oldugu halde 
öğleye doğru hariciye nazırı B. Guido 
Şmidt'i ziyaret ctmi:itir. Alman harici
ye nazırı bundan sonra Guide Şmid'in 
huzuriyle Başvekil B. Şuşnig tarafın
dan kabul edilmiştir. Her iki tarafın 
hükümet adamları hali hazırda iki 

memleketi alakadar eden siyasi ve ik
tısadi meseleler hakkında görüşmüş

lerdir.,. 

Bertin, 22 (A.A.) - B. Von Nöy. 
rat ile zevcesi refakatlerinde Avustur
yanın b!!rlin sefiri B . Tanschitz ve bir 
kaç Alman hariciye memuru olduğu 
halde dün akşam Viyanaya hareket et
mişlerdir. 

Midilliye giden dost Yunan Kıralı 
S. M. /orj 11 

Midilli, 22 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: Elen halkı şiddeli yağmur 
altında krralı büyük tezahüratla karşı. 
larnıştır. Kıra] yağmur altında askeri 
geçit merasiminde hazır bulunmuştur. 
Daha sonra bir çok heyetlerle ve bil· 
hassa iş heyetleriyle görüşerek iş şart
ları hakkında malumat almıştır. 

(B. Blum'un 
bir nutku 

(Başı 1 incide) 

len kalkınma hareketlerini saymış ve 
bu kalkınmanın mali sahada tam değil

se bile nisbi bir kalkınma ve devlet tah. 
vilatında da emniyeti iade edebilecek 
bir yüksekme husule getirmesi lazım-

geleceğini söylemiştir. 

B. Blum nutkuna devamla şunları. 

söylemiştir: 

''- Bu işde biz aldanmadık. İktisa

di sahada kalkınma olmuş bitmiş bir 

işdir. Öyle ise niçin bir tevakkuf dev

resi geçiriyoruz. Belki biraz nefes al. 

mak lazmı geliyor. Fiyatların yüksel

mesiyle eşya yeniden kıymetlendi. Fa
kat, ekseriya müstahsillere tediye edilen 
para ile müstehliklerin verdikleri para 
arasında büyük bir fark göze çarpıyor. 
bilhassa endüstri fiatlarında sık ık faz. 
la kazançlar karşısında kaılyoruz. Ve 
müstahsillerin süratle fazla kar temin 
etmek istediklerini görüyoruz. Taleb
Iere nisbetle arz kafi değildir. Ve bun
dan dolayıdır ki müstahsil piyasaya 
hakim olduğu için yükseltmenin meş
ru sebeblerinc aynı meşru sebe-bler inzi
mam ediyor.,, 

Yevmiyeleri artırmak 

B. Blum devamla demiştir ki, 

-'' yevmiyeleri arttırırsam siyaseti
mizin diişmanı olanların bizi içine almak 

isteyecekleri cehennemi bir çcnber çiz

miş olurum. bir tevakkuf devresi ge

çirmek işte bunun için lazımdır. yev. 

miyelerle fiatlar arasındaki yarışı dur
durmak icab ediyor. yüksek fiatlara 
sipekülasyona karşı tedbir almak la

zımdır. Biz geri dönmiyeceğiz ve ka. 
zandığımız erazinin bir zerresini bile 

terketmiycceğiz. ,. 

Başvekil mevzuubahis olan tevak
kuf devresinin siyasette bir değişikli. 

ği intaç edip etrniyeceği hakkında şun

ları söylemiştir . 

' '- Mecliste B. Flandene mufassal 

bir cevab \'ereceğim. şimdiden şunu söy 

liyebiliı im ki bizi halk kütleleriyle bir
leştiren bağı ne kadar az olursa olsun 

gevşetmek katiyen mevzuubahis değil 

dir. Biz, hükmet bir halk cebhesi hü
kiimeti olduğu müddetçe kuvvetliyiz. 

ve yeni muvaffakiyetlere, yeni zafer

lere h"azrrız. , 
' 

Yunan hükumeti de 
Mısırın milletler cemi
yetine girmesini istedi 

Cenevre, 22 (A.A.) _Yunan hükü

meti Milletler cemiyetine yaptığı tebli

gatta, Mısırı Cemiyet azalığına nam· 

zedliğini koymaya davet ettiğini bil· 
dirmiştir. İngiltere, Irak ve İsviçre de 
Mı ıra bu şekilde birer nota gönder
mişlerdir. 
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Kızılay dostudur. •• gun a 
Oıf/l,u11ıa/j __________ _....._ ______ ID".<"! _ _,...,_ 

• lmmoralist 
Remzi Kitabevi • lstanbul 160 
sayrfa - Fiatı 50 kuruştur. 

Memleketimizde tercüme sahasında 
son zamanlarda çok memnuniyete değer 
bir faaliyet göze çarpmaktadır. 1stan • 
bulda Ankara caddesi kitabcıları garb 
eserlerinden tercümelere sarılmış gö
rünüyorlar. Tercüme eserlere ne kadar 
ihtiyacımız olduğu aşikardır. Garbın 

bütün ehemiyetli ki tablarmı dilimize 
çevirmek yoluyladır ki memlekette bir 
rönesans yaartabileceğiz. 

Remzi kitabevi, di.inya muharrirle -
rinden tercümeler serisi adı altında bir 
kolleksiyon neşrine bac:lamıştır. Bu se
rinin ilk eseri olan "Thais,, den bu sü -
tunlarda bahsetmiştik. Şimdi aynı kita
bevi, serinin ikinci sayısını teşkil et -
mek üzere Andre i(;idein ''İmmoralist,, 
isimli romanını bastırıp neşretmiştir. 

İmmoralist. Gidein eseri içinde 
mühim bir mevki olan bir şaheserd"r. 

daha önce aynı müelliften dilimize çev
rilmiş olan eserler bu kıymetli kitabın 
da türk okurları tarafından aynı alaka 
ile karşılanacağına şüphe bırakmamak

tadır. 

Eseri dilimize çevirmiş olan Şerif 
Hulusidir. Bu kitabı bütün okurları -
mıza tavsiye ederiz. 

AR 
lnti7arı ile memleketimizde büyük 

bir boşluğu dolduran bu güzel sanatlar 
dergisinin ikinci sayısı çıkmıştır. 

Çok nefis bir şekilde basılmış ve tertib 
edilmiş olan AR m bu ikinci sayısın

da tiyatro, arkeoloji, resim hakkında bir 
çok yazılar ve nefis resimler vardır. 

selahiyattar kalemler tarafından imza
lanan baslıca makaleler sunlardır: Suut 
Kemal Yetkin: Sanatka;, Hasan Ali Yü
cel: Arın anketine cevab. 1. Galiple bir 
görüşme, Remzi Oğuz Arık: Sanat ve ar
keoloji. Nurullah Renk: Micnel Ange. 
Sabih Urallı: Aktüalite filmleri, Leo
pold Sevz, Cemal Tollu. hakkında bio
grefiler vs. 

Mem~leketmizin yegane güzel sanat. 
lar dergisi olan ARı bütü~ okuyucula. 
rımıza hararetle tavsiye ederiz. 

B. Ant one sko Bükreşte 
Bükreş, 22 (A.A.) - Dış bakanı B. 

Antonesko saat 22.30 da Belgraddan 
dönmesinde Balkan anlaşması ve küçük 
anlaşma elçileri ile yirmi dakika gö
rüşmüştür. 

-Bundan sonra Başvekil B. Tatares
ko ile görüşen B. Antone:sko, bugün kı
ral tarafından kabul edilerek A.tina 
konferansı ve Belgrad görüşmeleri 

hakkında kendisine maltımat verecek
tir. 

Eski bir bakan i§çi 
partisinden çıkarı dı 

Londra, 22 (A.A.) - İşçi partisi 
divanı azasından Himan, eski işçi hü
kümeti nazırlarından Straffordun par
tiden çıkarılacağını bildirmiştir. Bu ih
raç kararının çar~amba günü verilmesi 
muhtemeldir. Bu karara sebeb Straffoı
dun komünist birliginin emrine girmiş 
olmasıdır. Halbuki işçi partisi bu bir
liğin düşmanıdır. Eğer Strafford me
busluğunu muhafaza edecek olursa A
vam kamarasında iki komünist mebus 
bulunacaktır. 

Cenubi Galde benzin 
istihsali 

Londra, 22 (A.A.) - Sunday Eks
pres gazetesi, ingiliz hükümetinin ce
nubi Gal'de kimyevi benzin istihsali i
çin bir fabrika kuracağını haber ver
mektedir. İngilterenin bu fabrikayı 
kurmaktan maksadı Gal kömürleri is
tihlakini artırmak ve aynı zamanda bü
yük Britanya adalarını benzin ithalin
den müstağni bırakmaktır. 

Haya suve 
gazozu 

/l Me·m.urlar ara 
opera if Sirk eti -

Sayın ortaklarrnın ve müşterilerinin 

bayramlarını kutlular. 

l(ııı a~ M~mı~ara~i~ar 
Ma~~ıı ~~~~ 

Kaynağından doğrudan doğ· 

ruya asri makinelerle çıkarı

lıp şişelere doldurulmaktadır. 

Arsıulusal sergilerde altın 

madalya ve takdirnameler ka

zanmıştır. Mide, karaciğer, 

böbrek ve bağırsak hastalık

larında çok faydalıdır. 

~lyonkara~isar 
. a~en ~uyu 

Maden sularının en lezze-t
lisi ve en şifalısıdır. Hasılatı 

Kızılay Cemiyetine aittir. 

Bılumum Eczane ve Bakkaliye 
Mağazalarında satılır. 

• 

.>, . , t 

EGE BİRLIGI 
TİCARET EVİ 

Abdürrahman Çiftçi - K emal Sümer 

lbrahım Soykan 

Zeytin, Zeytinyağı, Sade yag, Sabun, Peynir, Kaşar v. s ... 

Telefon 
3580 

TOPTAN VE PERAKENDE 

Ankara Balıkpazarı Telgraf 
Egebirliği - Ankara 

Sayın müşterilerin in bayramlarını 

hürmetle kutlular. 

1w-ııı.1.1ııııııı.1.11.11.1.1.1.1.11.1.11.11111.111111JJ 1 
~ . ~ 

1 VEHBi KOÇ 1 s § 

1 Ticaret Eyi - Sahibinin sesi ~ 
1 Sayın ve değerli müşterilerinin 1 
1 Kurban bayramım kutlular. 1 
s ~ s . .,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,rııııııııı.11111~ ~ 

11111111111111111 Ulllllll il llllllllll il il llll l il il llll l il l l l lll lll l l l l llllll lll l l il 11ilililfı~ıtli1111111111111~ 

_..: TÜRK HAVA KURUMU ~ 

' = 
--

l~CYij l\ PiYA N(;OSlJ 1 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmİ~tir. 

5 inci keşid~ 11 mart 937 dedir. 

Büyük ikramiye 50.00r liradır. 

-§ 
:::: -= -----§ 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle { 10.000 § --ve 20.000) liralık iki aded mükafat vardır. .. :::::::::: 
DİKKAT: B ilet alan herkes 7 M AR T 937 günü ak-

: -: _ şaınına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten -· = sonrf\ bilet üzerindeki hakkı sakit olur... §i 

~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111111111111111111111111u1111111111111111111111111 § 

Ankaranın en temiz memba suyu HAY AT SUYUNDAN yapılmış olan gazozumuzun limon, kayısı, 
vi~ne, çilek ve sair meyvelerden çeşidli ve çok hazim24 şişelik bir kasası 50 kuruştur. Misafirlerinizi en 
kolay ve en iyi ağırlamak için daima bir kasa HAY AT GAZOZU bulundurunuz. Gerek gazoz için ge-
rek Taşdelen ve Karakulak suları için CİHAN OTELİ Telefon 1775 Numaraya müracaat ediniz. 
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BİR DlS DOKTORU 
' ' D!YOR Ki: 

. l limon ve müm_asili 
T ahsisen pirinç, tereyağı, Kara~ıger;; ıJitaminin noksanıye: 

meyvaların kabuklarında bulunan hır n.~ memezliği doğuran bır 
. d . . k Af" . ada gor. l "t tın en mütevellıt ve gayrı a ı zıy l ra noksan o an vı a-

. .. _ · · d haıta a b ·· k ·· nevı goz hastalıgının tedavısın ed . ttig~ini anlatan ugun u 
· · h al ~ ı te aıJt e · · k · tt rdı mını vermekle o sıkı ast ıg l . faaliyetını şe erın ar ı -

. b. . .. hu"' ceyre erı n 
yenı ır nazarıyeye gore 
ğı anlaşılmştır. . ilen bu hastalık musapların? . bol 

Pur Pire olarak tesmıye ed anda grup zafıyetlerını ele 
. k d' Aynı zam .. d h t seekr tavsiye edılme te ır. h tsızsa mutlak goz e ra a sız-- · ~ ler ra a k d ~ alırsak, bu bakımdan cıger b l eker ve şekerli mevat yeme ~g: 

dir, demektir. Binaenalley~l A loarşımız vardır ki, esas maddeıını 
b . · ··ye ı aç -ru olur. Hem ızım 0 

şeker teşkil eder. 

Emlak ve Eytam Bankası 
Türl{ Anonim Şirketi 

k l
. 1darei Merkeziyesi: Ankara 

00 OOO Tür ırası 
Sermayesi: 20.0 · l . 1 tanbul İzmir, Bursa 

Şube erı: s ' 

Mevcud veya inşa edilecek binalar 

mukabiiinde ikrazat 
ve banka muamelatı yapar 

wııııııııııııı.1.1111111.11~ ~ 
~itT.111.llllllllA § 1 Şehir Çiçek Mağazası 1 
~ . s ~ 
~ SAPUNCAKI I 
5 d ' d d"' ltt" . . § ~ Bahçelerinizi şim ı en uze ırınız § 
5 H · A·•rupa ram meyva, orman ve müzeyyenat ağaç ~~ 
~ er cıns ... ı- ' • • • • 
~ f'd 1 . · mevsim geçmeden sıparış verınız. ~ i ve ı an arı ıçın ~ • . ~ 
§ Yıldız, teber, kana, glayöl. s_oganları ve bahçe aletle~ı 1 
5 b ı f' ti da azami tenzılat. Telefon. 3718 ~ ~ u un ur. ıa ar § 
~ 'Illl.11111111171111111111'1.llll.lll'llllll,lıli 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Kasaı) İbrahim örel : 
• o 
: Yenişehirde lVIemurlar Kooperatifi bitişiğinde : 
: Motörle her istenilen yere en seri bir surette et yetiştirilir. : 

• Say ın müşterilerinin bayramlarını hürmetle kutlular. • 
• Telefon: 3285 e • • ••e••••••••••••••••••••••••••••• 
S"ı.1.11.1.1.11.1ıı.1.1.1.1ııı.1.1ııı.111.1ıı.1.1.1.1ıı.1"" ~ s ~ ı Yeni Açılan 1 
~ • 1 
1 Sakarya eczanesı ı 
1 § l Muhterem ankaralıların bayramını tebrik eder. § 

1 Her gece eczanemiz aç•ktır. 1 
1 itina, sürat, fiatlarda itidal ı 
IAnkara Müdafaai Hukuk Caddesi, Kullıp Sineması sırasındl Telefon 2018 ı 

~wıııııııııııııııııııııı.1.111.11.11111111~ 
~uııı.1.11,11.1.1.ST.111.1.1.1.111.11.1.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1111 .. § 

~ A G .. ı··ı .. R rr fil 1 ~ Fennı oz u {ÇU ıza ev { 1 
~ AIA " l"k ~ 1 ZA YİS Fabrikası nıamu atı goz u , çerçeve 1 
s .d. ~ 1 ve dürbinlerinin Ankara acentesı ır. 1 
1 .. A ~ s OMEGA ve REVU SAATL RI ~ 

1 Her nevi GÖZLÜK satış yeri 1 
1 Bankalarcaddesi- Telefon: 3025 1 
s ~""l'lll'llllllllllllllllll'lllllll'l.1.1111.l'J . 

:······························: 
• ANKARA • • • : ~ Elektrik ve Havagazı : 
! a T. A. Şirketleri : 

: Sayın aboncleriniıı Bayramlarını kutlular : • • • a·ı • • ve saadetler ı er. • • • •••••••••••••••••••••••••••••••• 

TASARRUF 

YERLİ MALINDA OLUR. 

TSARRUFU SEViYORSAN 

YERLi MAI~I AL! 

Fakat yerli malını behemehal 

Slmer Bank 
~ ı erli Mallar Pazarından al! 
~ 
~G :ı: :l:rJ:ı:lqt1x1p :E :E T T T :Y: :fLı: 

Türk 

Tüı·k Philips L td. şirketi, sayın 
halkımızın Bayramını kutlular. 

Adapazarı 

Ticaret llankası·. · 
• 

Billımum Banka Muamelatı 

KlTPONLU VADELİ MEVDUAT: 
HER AY F AlZI VERİLEN SAGLAM GELiR 

Genel Direktörlük: Ankara 

SUBELER: -
Ankara Düzce 
Adapazarı 

Bandırma 

Bartın 

Bolu 
Bozöyük 
Bursa 

Eskişehir 

Gemlik 
İstanbul 

tzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

ADAP AZARI F ABRlKALARij ~:~I~~~.;~:~'. 

' lŞTlRAKLER: 
Ankarada: Ticaret Türk A. Ş. ti: 

Bartında: Ormancılık endüstri Ltd. Ş.ti' 

Bili'ımum komüsyon ve ticaret 
işleri ve kereste satışları. 

Bilumum orman işleri ve 
kereste fabrikaları. 

Kızılaua üue olunuz, hayır işlerinde o sizin elinizdir. 
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:::: = :::: 1 Bayramhk B A D T O Hediyelerinizi 1 
- -= ::: = ::::: - -- -
~ M. ve A. Hanef kardeşler - Şevrole Acentasından temin ediniz ~ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -== = - -
~ her Keseye E 
- ---- ----- ------

1 
------------

Her Zevke Uygun 
- -- -

~ -----
-------- Her Sınıf ta 

-- --- -- --- -----Amerikan Radyo Fabrikalarının 937 modelleri gelmiştir ----- -- -- -- --------
•• •• 

Fennin en son terekkıyatını haiz, Çift HOPARLORLU, Fevkalade bir hassasiyetle ---- -- ---

----

işleyen ve istasyonların yerini en büyük isabetle tayin eden 

(Elektrikli bir göz) ile mücehhez en güzel Radyolar 

-------------------- -- --- --- ----
Postahane karşısında Ş ı, V il O I~ E acentasında : -- --- --- -- ---

------ en muvafık fiatlarla satılmaktadır. Telefon: 3150 - -- -
~JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllillllllllllillllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll~~ 

TÜRKİYE KIZILA.,\ Y 
CEMiYETİ 

GENEL MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimizin Gaz maske fabrikası için iyi bir teknisyene lüzum 

vardır. 
Aranılan vasıflar şunlardır: 
1 - Türk ve sıhhati yerinde olmak. 
2 - Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış bulunmak. 
3 - Türk sanat mekteplerinin Makine kısmından veya Avrupa

daki T eknikumlardan iyi derece ile mezun olmak (Daha yüksek 
tahsili olanlar tercih edilir) 

4 - Makine işlerinden iyi anlamak. 
5 - Yirmi beş yaşından küçük ve kırk yaşından büyük olmamak 
6 - Aylık, iktıdar derecesine göre verilecek ve almanca bilenler 

tercih olunacaktır. 
isteklilerin 1937 senesi martının sonuna kadar: 
A. - Hal tercümeleri 
B. - Ellerindeki vesaikin asılları veya noterden tasdikli suretleri. 
C. - Sıhhat raporu 
D. - Polisten alınmış iyi hal varakası ve iki tane (6,5 x 9) büyük

lüğünde fotoğrafilerini 
Bir isti daya raptederek Ankara da Y enişehirde Genel Merkezimize 

göndermeleri lazımdır. 
Y ukaırıda yazılı tarihten sonraki müracaatlar ·nazarı itibara alın

mıyacaktır. 

il 

Kuru~ o 11 LJJ ı- . 

l(uru Kahveci 
IBRAHIM MELEK 

Muhterem Müşterilerinin Bay-

rammı kutlular. 

l'.l.1..1'.l.l.l..l'.1.l.l.1.l.l..l'.l.1.1.1.I~ 

ŞEKERCİ 

ALi UZUN 
Her Çeşit şeker ve şekerlemeci 

Anafartalar Caddesi No. 86 

Tel 3620 

ANKARA 
Sayın müşterilerinin bayramım 

kutlular. 
':l.l.l.l.l.1..l'.l.l.1.l.l..l'.l.l.1.1.l.l'l"I. 

Talih Bakkaliyesi 

H. Avni Berke 
Değerli müşterilerinin bayramını 

sayğı ile kutlular 

!l.l.1.1.l.l.l.l.l.l.l.l.l..l'.l.l.1.1.1.ll. 

Neşriyat Müdürü: FAZLI 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Veni 
BUGÜN BU GECE 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı: 

N.t\FIA VEKALETiNDEN: 
1. - Eksiltmeye konulan iş İstanbulda Bahçeköyde Onnan fakültesinde yap· 

tırılacak çalışma binasıdır. 

Keşif bedeli 130.000 liradır. 

2. - Eksiltme 4.3.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de Nafıa Vekaleti 
Yapı işleri Umum Müdürlüğü eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

3. - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak "650" kuruş bedel mu· 
kabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 7750 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını haiz olması ve 
100.000 liralık bir işi yapmış bulunması ve kendisi mühendis veya mimar olma
dığı takdirde işin fenni mesuliyetini alacak bir mühendis veya mimarı inşaat 
müddetince istihdam edeceğini kabul eylemiş bulunması lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveli· 
ne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. Posta-
da olacak gecikmeler kabul edilmez. (331) 

•• • •••••••••••••••••••••••••••• . . . "' . 
: TUR,KAN Kolonvası : . ~ . 
e Jjmon ve. portakal ('i<,;·eklerinin saf ve temiz ruhlariyle e 
: fennin en son terakkilerine muvafık usullerle imal edilmek· • 

d ' s /' •J ' b l . b • . A k • e Le ır . • aç ırrnsı)·onu. aş tıwa etı ve anyo l{'m yegane ·o- • 
e fon ya suyu.dur. e 

! SATIŞ YERLERİ i 
: lsıanbul Eczane.~i - Telefon: 1225 : 

: Yeni~elıir Eczanesi - Telefon: 186~~ : 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• , 

Halk 

Bayram münasebetiyle fevkalade 
program 

BUGÜN BU GECE 
Sabırsızlıkla beklenen şayanı hay· 

ret derecede heyecanlı muazzam 

YIKILAN BELDE 

Klark Gable • Janette Mac Donald 

Kuvvetli mevzuu, tatlı müzik ve şar

kılarile senenin en güzel eserlerinden 

biridir. 
Bayram Seansları: 11 • 1 . 2,45 -

4.45 - 6.45 GECE 9 da. 

sergüzeşt filmi 

Bay Tekin 

Meçhul Dünyalarda 
Baş Rolde: BUSTER GRABBE 

BüyÜk bir muvaffakıyetle devam edi

yor. 
Seanslara Dikkat: GÜNDÜZ 10 • 

1.30 • 5. GECE 9 da. 


